فرزاد ایران منش ،رئيس
هیئت کوهنوردی وصعودهای
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وضعیت مبهم

«پیام ما» مشکالت دانش آموزان متاهل را بررسی میکند

یادداشتی سیمین سلطانی نژاد
کارشناس ارشد روانشناسی
---------صفحه --------- 6

گوهرریز و
تمدن کاریزی
---------صفحه--------- 4

تفاوت های آموزش و پرورش در
فنالند و کره جنوبی

از مشارکت جمعی
در کالس درس تا
حذف کتاب درسی!
---------صفحه--------- 5

توصیه هایی برای مواجهه
استارت آپ ها

کرمان را به
عنوان قطب
کوهنوردی
ایران معرفی
 3می کنیم

گفتـه میشـود تعـدادی از دختران
و پسـرانی کـه متاهل می شـوند پس
از ازداوج اجـازه ادامـه تحصیـل در
تعـدادی از مدارس روزانـه به آنها داده
نمی شـود .این مشـکل در حالی برای
دانـش آمـوزان متاهل وجـود دارد که
امروزه با پیشـرفت تکنولوژی ،افزایش
روابـط اجتماعی تحت نظـر خانواده و
آمـوزش خانـواده هـا دانـش آمـوزان
قبـل از ازدواج با مسـائل ازدواج آشـنا
مـی شـوند و دیگـر شـرایط ماننـد
گذشـته نیسـت و سـطح اطالعـات
دانـش آموزان بیشـتر شـده در نتیجه
این جداسـازی نظـر انجـام دهندگان
آن را تامیـن نمـی کنـد .البتـه به نظر
مـی رسـد کـه فقـط دانـش آمـوزان
دختـر متاهـل بـرای ادامـه تحصیـل
در مـدارس روزانـه بـه مشـکل بـر

با شرکت های
سرمایه گذاری
مخاطره پذیر گام های
استوا ِر ریسک پذیر

مـی خورنـد و پسـران از ایـن شـرایط
مسـتثنی هستند.
ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق
مـاده  ۵۳آییـن نامـه اجرایـی مدارس
مصـوب  ۲۰مـرداد « ۱۳۷۹دانـش
آمـوزان ازدواج کـرده میتواننـد بـه
یکـی از روش های زیـر ادامه تحصیل
د هند :
 -۱طبق مقـررات درامتحانات متفرقه
شرکت نمایند.
 -۲طبـق مقـررات در مـدارس
بزرگسـاالن تحصیـل نماینـد.
 -۳درصـورت داشـتن شـرایط سـنی
درمـدارس روزانـه ثبـت نـام نمایـد و
بـدون حضـوردرکالس مانندسـایرین
درامتحانـات شـرکت نماینـد.
 -۴بارعایت سـادگی کامل و خودداری
از ابـراز مسـائل ازدواج بـا دیگـر دانش

آمـوزان ماننـد سـایرین در مـدارس
روزانـه به تحصیـل ادامـه دهند».
نامه والدین معترض به عدم ثبت
نام دانش آموزان متاهل
بـا وجـود تصویـب ایـن قانـون
 4مهرمـاه سـال جـاری مطلبـی در
یکـی از سـایت هـای خبـری کرمـان
منتشرشـده اسـت کـه در آن بـه این
موضوع اشـاره شـده که هنوز تعدادی
از مـدارس روزانـه کشـور و حتـی
اسـتان کرمـان از ثبـت نـام دختـران
متاهل خـودداری می کنند و تعدادی
از ایـن دانـش آموزان یـا راهی مدارس
بزرگسـاالن مـی شـوند و یـا از ادامـه
تحصیـل سـرباز مـی زننـد زیـرا دیگر
بـا شـرایط جدیـد نمـی تواننـد ادامه
تحصیـل بدهند.
صفحه 2

شبی در گورستان ارامنه
عرفان زارعی

---------صفحه--------- 7

جناب آقای مهدی شجاعی
مدیر مسوول محترم روزنامه حدیث کرمان

صفحه 8

مردم نباید احساس کنند که کسی میخواهد
از سرشماری سوءاستفاده کند

صفحه3

آگهي مناقصات عمومي یک مرحله اي
عنوان

نوع
تضمين

شماره

تضمين (ريال)

(نوبت دوم)

برآورد (ريال)

روزنامه پیام ما

09123225018

استخدام با قرارداد بلند مدت جهت امور صندوق دار ،سالن دار ،سر مهماندار،کمک آشپز و...
با حقوق مكفي در رستوران vip
خانم و آقا
حتي المقدور با مدرك هتلداري ،ميهمانداري ،روابط عمومي و حسابداري

09132460783

مدیریت محترم ،کارکنان و دست اندرکاران
کوشا و فرهیخته ی نشریه وزین و محبوب پیام ما
ارتقاء گسترهی توزیع آن نشریه به سطح کشوری را که حاصل مدیریت موفق،
تالش ،پشتکار و برخورداری از دانش و تکنیک بسیارخوب رسانهای می باشد،
تبریک عرض نموده و با امید به آن که با ارتقاء این ویژگیهای ارزشمند

شماخادمان عرصهی مقدس قلم و رسانه شادکامی ،بهروزی
و موفقیت روزافزون مسئلت می نمایم.

محمدمهدی زاهدی
نماینده ی مردم شریف شهرستانهای کرمان و راور
و رئیس کمیسیون آموزش،تحقیقات وفنآوری مجلس شورای اسالمی

4،996،284،258

/109ج95/3

زیر سازی و ابنیه فنی روستای جالل آباد

134،000،000

/110ج95/3

پریمکت و آسفالت باب کرفس +روزکین+
خاردان +قنات زنگل +کشکوئیه +فکر
آباد +کاهگان +علی آباد -کنزته -کنوایی-
کدرنگ (تجدید)

575،000،000

/111ج95/3

احداث باند دوم محور جیرفت -میانچیل

841،000،000

دستگاه
مناقصه گزار

اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان به نشاني :جيرفت  -حد فاصل سيلو و پليس راه ،بلوار ورودي
شهرك صنعتي شماره 2

2،664،954،833

11،499،714،410

16،808،756،789

پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات كشور ()http://iets.mporg.ir
دريافت اسناد

عالوه برگسترهی توزیع ،گسترهی توفیق واقبال جامعهی فرهنگ دوست ایرانی نیز
مشمول آن نشریه وزین و پویای استان عزیزمان گردد ،ازدرگاه خداوندمنان برای

ضمانت نامه بانکی ( مطابق با فرمت ارائه شده در اسناد) -اصل فیش واریز وجه نقد

/108ج95/3

زیر سازی و ابنیه فنی روستای کهنگ

250،000،000

2.779.011.472
راه ،راه آهن و باند فرودگاه سال  1395و فهرست بهای تجمیعی

به چند نفر کارگر ساده مرد
جهت کار در چاپخانه نیازمندیم
09128946593

يک واحد آپارتماني به متراژ100متر واقع در تهران،
خيابان انقالب،منطقه دانشگاه تهران ،دوخوابه،دوخط
تلفن،بالکن،انباري سرويس فرنگي و ايراني چند سال
ساخت ،تميز و فاقد پارکينگ و آسانسور طبقه سوم به
قيمت  265ميليون تومان بفروش مي رسد

/107ج95/3

زیر سازی و ابنیه فنی محور موتور شعبان
بهمن نژاد

139،000،000

فهرست بها

در گذشت برادر بزرگوارتان را تسلیت عرض نموده
و از خداوند صبری عظیم برای شما و خانواده محترمتان خواستاریم
امیدوارم غم آخرتان باشد.

روحانی:

تحويل
پيشنهادها
گشايش
پيشنهادها

مهلت  :از تاريخ نشرآخرين آگهي به مدت  7روز
محل  :اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان (دبيرخانه)
مهلت  :از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه به مدت  10روز
محل  :اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان  -زمان  :طبق اسناد مناقصه
روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازی جنوب استان كرمان

w w w . p a y a m e m a . i r

2

کرمان ویچ

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه «پیام ما»
در نرم افزار تلگرام ،کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

شماره پیاپی 733
چهارشنبه  7مهرماه 1395

خبر

دهمين نمايشگاه كتاب
مس منطقه كرمان
برگزار مي شود

دهميـن نمايشـگاه كتـاب مـس منطقـه
كرمـان در شـهرهاي مـس سرچشـمه و
شـهربابك در سـالن هـاي ورزشـي تختـي
ایـن دو شـهر از دهـم لغايـت  19مهرمـاه
برگـزار مـي شـود .در ايـن نمايشـگاه كه به
همـت روابـط عمومـي مـس منطقـه كرمان
برگـزار مـي شـود بيـش از  7هـزار عنـوان
كتاب از  180ناشـر معتبـر در معرض ديد و
فـروش قـرار خواهـد گرفـت.
قابـل ذكـر اسـت كـه كليـه كتـاب هـاي
ايـن نمايشـگاه بـا  20درصـد تخفيف ناشـر
و  30درصـد تخفيـف مـس منطقـه كرمان،
بـراي كاركنـان سرچشـمه و شـهربابك و
 20درصـد تخفيـف بـراي عمـوم عرضـه
مـي شـود .دهميـن نمايشـگاه بـزرگ كتاب
مـس ،صبـح هـا  8:30لغايـت  12وعصرهـا
 15تـا  20بـراي بازديـد عالقـه منـدان برپا
مي باشـد.

کاهش قابل توجه
خسارت حریق در جنگل
ها و مراتع استان کرمان
در  6ماهه اول سال 95

ابوالقاسـم حاتمـی جانشـین فرماندهـی
یـگان حفاظـت منابع طبیعی اسـتان کرمان
از کاهـش  55درصـدی خسـارت حریق در
جنـگل هـا و مراتـع اسـتان در  6مـاه اول
سـال  95در مقایسـه بـا مـدت مشـابه در
سـال گذشـته خبر داد و افزود « :از ابتدای
امسـال تا کنـون متأسـفانه سـطحی معادل
 516هکتـار از جنـگل هـا و مراتـع اسـتان
طعمـه حریـق شـده  ،کـه در ایـن مـورد در
مقایسـه بـا مـدت مشـابه در سـال گذشـته
کـه یـک هـزارو  114هکتـار بـود  ،کاهـش
 55درصـدی را شـاهد بودیـم».
همچنیـن در خصـوص میـزان ریالـی
خسـارت وارده بـه پوشـش گیاهـی نیـز
بـا کاهـش حـدود  80درصـدی از 203
میلیـارد ریـال در 6ماهـه اول سـال  94بـه
 47میلیـارد ریـال در  6ماهـه اول سـال 95
رسـید ».جانشـین فرماندهی یـگان حفاظت
منابـع طبیعـی اسـتان  ،سیاسـت هـای این
فرماندهی را در راسـتای به حداقل رسـاندن
خسـارات ناشـی از حریـق بـه عنـوان اصلی
تریـن عامـل تهدیـد و نابـودی جنگلهـا و
مراتـع اسـتان را بسـیار کارآمـد ارزیابـی و
اعلام نمـود «:اسـتفاده از نقش موثـر و غیر
قابـل انـکار مـردم در مقابله و پیشـگیری از
حریـق ،آمـوزش نیروهـای یـگان حفاظـت
و سـر اکیـپ هـای مردمـی پیشـگیری و
اطفـای حریـق در ابتـدای امسـال ،مجهـز
نمـودن اکیـپ هـای مردمـی پیشـگیری و
اطفـاء حریق بـه ادوات دسـتی و اولیه اطفاء
حریـق  ،اختصـاص  7خـودروی مجهـز بـه
ادوات اطفـای حریـق بـه شهرسـتان هـای
بحرانـی از نظـر حریـق و  ....از مهمتریـن
اقدامـات ایـن فرماندهـی در سـال  95در
جهـت جلوگیـری و مقابلـه بـا حریـق هـای
حـادث شـده بـود».
حاتمـی در ادامـه با اشـاره به نقـش موثر
و سـتودنی مـردم بومـی مناطـق بحرانی در
اطفـای حریـق هـای حـادث شـده  ،گفـت:
«در سـال  94طرحـی جامـع بـا عنـوان
تشـکلهای مردمـی پیشـگیری و اطفـاء
حریق توسـط ایـن فرماندهی ایجـاد گردید،
کـه ایـن طـرح از سـوی سـازمان بـه عنوان
نمونـه برتـر کشـوری به سـایر اسـتانها نیز
ابلاغ گردیـد ».وی بـا اشـاره بـه همـکاری
مناسـب و نقـش ارزنـده ایـن اکیـپ هـا در
اطفـای حریـق خاطـر نشـان کـرد « :بـه
دنبـال راهکارهایـی بـرای اختصـاص اعتبـار
و مجهزتـر نمـودن ایـن اکیـپ ها بـه ادوات
اطفـاء حریـق هسـتیم».
جانشـین فرماندهـی یـگان حفاظـت
منابـع طبیعـی اسـتان کرمـان ضمن تشـکر
از آحـاد مـردم دلسـوز کرمـان خواسـت در
صـورت مشـاهده هـر گونـه مورد مشـکوک
در رابطـه بـا حریـق در جنگلهـا و مراتـع و
یـا تخریـب و تجـاوز بـه منابـع ملی اسـتان
بـا مرکـز امـداد جنـگل و مرتـع بـه شـماره
 1504تمـاس حاصـل نماینـد.

https://telegram.me/payamema

پیامک :
50002203034

«پیام ما» مشکالت دانش آموزان متاهل را بررسی می کند

وضعیت مبهم

گفتـه میشـود
تعـدادی از دختران
و پسـرانی کـه
متاهـل مـی شـوند
عطیه
بهره بر پـس از ازداوج
@atiye
payamema.ir
ادامـه
اجـازه
تحصیـل در تعـدادی از مـدارس
روزانـه بـه آنهـا داده نمـی شـود.
ایـن مشـکل در حالی بـرای دانش
آمـوزان متاهـل وجـود دارد کـه
امـروزه بـا پیشـرفت تکنولـوژی،
افزایـش روابـط اجتماعـی تحـت
نظـر خانـواده و آمـوزش خانـواده
هـا دانـش آمـوزان قبـل از ازدواج
بـا مسـائل ازدواج آشـنا می شـوند
و دیگـر شـرایط ماننـد گذشـته
نیسـت و سـطح اطالعـات دانـش
آموزان بیشـتر شـده در نتیجه این
جداسـازی نظر انجام دهندگان آن
را تامیـن نمـی کنـد .البتـه به نظر
مـی رسـد که فقـط دانـش آموزان
دختـر متاهـل برای ادامـه تحصیل
در مـدارس روزانـه بـه مشـکل بـر
می خورند و پسـران از این شـرایط
مسـتثنی هسـتند.
ایـن در حالـی اسـت کـه طبـق
مـاده  ۵۳آییـن نامـه اجرایـی
مـدارس مصـوب  ۲۰مـرداد ۱۳۷۹
«دانـش آمـوزان ازدواج کـرده
میتواننـد بـه یکـی از روش هـای
زیـر ادامـه تحصیـل دهنـد:
 -۱طبـق مقـررات درامتحانـات
متفرقـه شـرکت نماینـد.
 -۲طبـق مقـررات درمـدارس
بزرگسـاالن تحصیـل نماینـد.
 -۳درصـورت داشـتن شـرایط
سـنی درمـدارس روزانـه ثبـت نام
نمایـد و بـدون حضـوردرکالس
مانندسـایرین درامتحانات شـرکت
نماینـد.
 -۴بارعایـت سـادگی کامـل و
خـودداری از ابراز مسـائل ازدواج با
دیگـر دانش آموزان مانند سـایرین
در مـدارس روزانـه بـه تحصیـل
ادامـه دهنـد».
نامه والدین معترض به عدم
ثبت نام دانش آموزان متاهل
بـا وجـود تصویـب ایـن قانون 4
مهرمـاه سـال جـاری مطلبـی در
یکی از سـایت های خبـری کرمان
منتشرشـده اسـت کـه در آن بـه
این موضوع اشـاره شـده کـه هنوز
تعـدادی از مـدارس روزانـه کشـور
و حتـی اسـتان کرمـان از ثبـت
نـام دختـران متاهـل خـودداری
مـی کننـد و تعـدادی از ایـن
دانـش آمـوزان یـا راهـی مـدارس
بزرگسـاالن می شـوند و یا از ادامه
تحصیـل سـرباز مـی زننـد زیـرا
دیگر با شـرایط جدید نمـی توانند
ادامـه تحصیـل بدهند .بـه گزارش
سـایت غیررسـمی «کرمـان خبر»
طـی روزهـای گذشـته وبـا شـروع
سـال تحصیلـی جدیـد براسـاس
قانـون منع ادامه تحصیـل دختران
متاهـل در دبیرسـتان هـای روزانه
از حضـور یـازده دانـش آموزدختـر
در دبیرسـتان فرهنـگ کرمـان
جلوگیـری شـده اسـت (گـزارش
ایـن سـایت از سـوی هیـچ منبـع
دیگـری تاییـد نشـده اسـت) و بـه

دنبـال آن خانواده هـای این دانش
آمـوزان نامه ای سرگشـاده خطاب
بـه مدیـر کل آمـوزش وپـرورش
اسـتان کرمان اقای محمد محسـن
بیگـی وجمعـی دیگر از مسـئولین
اسـتان نوشـته انـد کـه بـه شـرح
ذیل اسـت:
بسماهلل تعالی
جنـاب آقـای دکتـر محمـد
محسـن بیگـی
مدیـرکل محتـرم آمـوزش و
پـرورش اسـتان کرمـان
با سالم و تحیات
بـا تأسـف فـراوان ،عـدم ثبتنام
و نیـز جلوگیـری از ادامـه تحصیل
دانـش آمـوزان ازدواجکـرده و
هدایـت ایـن دانـش آمـوزان بـه
مـدارس شـبانه ،تقریبـاً تبدیـل به
روال عـادی و معمـول دبیرسـتان
هـای دخترانـه اسـتان کرمـان از
جملـه مـدارس خـاص فرهنـگ و
هدی شـده اسـت .این روال ،دانش
آموزانـی را که بـرای در امان ماندن
از آفـات ولنـگاری فرهنگی موجود
در جامعـه و اجـرای سـنت پیامبـر
بـه تشـکیل خانـواده روی آورده
انـد از ادامـه تحصیـل در مـدارس
خـاص محروم کـرده و مانع به ثمر
نشسـتن اسـتعدادهای ایـن دانش
آمـوزان مخصوصـا در سـال چهارم
و پایانـی تحصیلات مـی شـود.
ایـن روال در عمل موجـب ایراد
لطمـات روحـی و روانـی متعـددی
بـه ایـن دانـش امـوزان و خانـواده
هـای آنهـا مـی گـردد و نـه تنهـا
ایـن دانـش امـوزان متاهـل را در
زندگـی خانوادگی دچار چالشـهای
متعددی کـرده بلکـه مانعی جدی
بـر سـر راه ازدواج سـایر دانـش
آمـوزان ایجـاد می نمایـد .در نظام
آموزشـی که هـدف آن هـم تعلیم
و هم تربیت اسـت ،کسـی را که در
مسـیر تربیت خود اقدام بـه ازدواج
نمـوده از تعلیـم بـاز مـی دارند ،در
حالی کـه به جای سـرزنش و طرد
چنیـن دانـش آموزانـی ،بایسـتی
ایـن فرهنگ سـازی صـورت گیرد
کـه ازدواج بـه موقع مانـع تحصیل
نخواهـد بـود بلکه بـا اراده مضاعف
دانـش آمـوزان بـه علـت مصـون
مانـدن از انحرافـات اخالقـی زمینه
سـاز پیشـرفت هـم خواهـد بود.
بـر اسـاس بندهـای متعـدد
سیاسـتهای کلـی «خانـواده»
ابالغـی از سـوی مقـام معظـم

رهبـری حضرت آیـتاهلل خامنهای
از جملـه بنـد 4و بنـد «13ایجـاد
نهضـت فراگیـر ملی بـرای ترویج و
تسـهیل ازدواج موفق و آسان برای
همـه دختـران و پسـران و افراد در
سـنین مناسـب ازدواج و تشـکیل
خانـواده و نفـی تجـرد در جامعـه
بـا وضـع سیاسـتهای اجرایـی
و قوانیـن و مقـررات تشـویقی
و حمایتـی و فرهنگسـازی و
ارزشگـذاری بـه تشـکیل خانواده
متعالـی بـر اسـاس سـنت الهـی»
و نیـز « پیشـگیری از آسـیبهای
اجتماعـی و عوامـل تزلـزل نهـاد
خانـواده بهویـژه موضـوع طلاق و
جبـران آسـیبهای ناشـی از آن با
شناسـایی مسـتمر عوامـل طالق و
فروپاشـی خانواده و فرهنگسـازی
کراهـت طلاق» از جملـه وظایفی
اسـت کـه بـر عهـده نهادهـای
حاکمیتی قرار داده شـده اسـت که
روال موجـود در مـدارس دخترانـه
اسـتان کرمان خلاف بین و صریح
ایـن سیاسـت هـا مـی باشـد؛ چرا
که نه تنها سـبب ترویج و تسـهیل
ازدواج نمی شـود بلکـه مانع جدی
بـر سـر راه آن ایجـاد کـرده و چـه
بسـا سـبب جدایـی و طلاق ایـن

در حالی که یکی از
سایت های محلی
کرمان از فرستاده
شدن تعدادی دانش
آموز دختر متاهل
به مدارس شبانه
خبر داده ،مدیرکل
آموزش و پرورش
کرمان این موضوع را
رد می کند

دانـش امـوزان را نیـز ایجـاد کنـد.
از سـوی دیگـر بـر اسـاس مـاده
 53آییـن نامـه اجرایـی مـدارس
مصـوب « 1379/5/20دانـش
آمـوزان ازدواج کـرده مـی توانندبه
یکی ازروشـهای زیـر ادامه تحصیل
د هند .
 -1طبـق مقـررات درامتحانـات
متفرقـه شـرکت نماینـد.
 -2طبـق مقـررات درمـدارس
بزرگسـاالن تحصیـل نماینـد.
 -3درصـورت داشـتن شـرایط
سـنی درمـدارس روزانـه ثبـت
نـام نمایدوبـدون حضـوردرکالس
مانندسـایرین درامتحانات شـرکت
نماینـد.
 -4بـا رعایـت سـادگی کامـل و
خـودداری ازابـراز مسـائل ازدواج
بادیگر دانش آموزان مانندسـایرین
درمـدارس روزانه بـه تحصیل ادامه
دهند».
بـر اسـاس ایـن مـاده ،این حق
بـه دانش آموزان متاهل داده شـده
کـه یکی از این چهار شـیوه مذکور
در مـاده را انتخـاب نمایند که یکی
از راههـا ادامـه تحصیـل در همـان
مدرسـه می باشـد .و قطعاً در ادامه
تحصیـل ایـن حـق بـا دانـش اموز
اسـت و کسـی حـق مجبـور کردن
دانـش آموزان بـه ادامه تحصیل در
مـدارس شـبانه را ندارد.
بـا توجـه بـه مـوارد فـوق از
جنابعالـی که شـخصیتی فرهیخته
و آگاه بـه مسـائل هسـتید ،انتظـار
مـی رود هـر چـه سـریعتر ایـن
روال خلاف شـرع و قانـون کـه در
مجموعـه تحـت نظر شـما در حال
انجام اسـت ،متوقف شـده و مسـیر
ادامـه تحصیل ایـن دانـش آموزان
در مـدارس روزانـه همـوار گـردد.
امضـا :خانـواده های تعـدادی از
دانـش آمـوزان متاهـل از تحصیـل

هر مدیری بر خالف آیین نامه عمل کند ،مرتکب
تخلف شده است

سـخنگوی آمـوزش و پـرورش شـهر تهران گفتگـو با خبرنگار مهر در پاسـخ به این پرسـش که
بـا چـه شـرایط دانـش آمـوزان متاهـل مـی تواننـد در مـدارس روزانـه حضـور یابنـد اظهـار کرد:
«دانـش آموزانـی کـه ازدواج کـرده انـد طبـق مـاده  ۵۳آییـن نامه اجرایـی مدارس مـی توانند با
 ۴روشـی کـه در ایـن مـاده آمـده اسـت ادامـه تحصیل دهند ».مسـعود ثقفـی افـزود« :تحصیل
دانـش آمـوزان در مـدارس روزانـه منـوط بـر رعایت سـادگی کامـل و خـودداری از ابراز مسـایل
ازدواج بـا دیگـر دانـش آموزان اسـت».
ثقفـی بـا بیـان اینکـه دانـش آموزانـی کـه متاهـل شـده انـد طبـق مقـررات مـی تواننـد در
امتحانـات متفرقـه شـرکت کننـد افـزود «:یکـی از بنـد هـای ایـن آییـن نامـه تحصیل این دسـته
از دانش آموزان در مدارس بزرگسـال اسـت البته در صورت داشـتن شـرایط سـنی مناسـب با
آن مقطـع مـی تواننـد در مـدارس روزانـه ثبـت نـام کننـد و بـدون حضـور در کالس درس مانند
سـایرین در امتحانـات شـرکت نماینـد ».سـخنگوی آمـوزش و پـرورش شـهر تهـران تاکیـد کـرد:
«هـر مدیـری بـر خلاف ایـن آییـن نامـه عمـل کنـد ،مرتکب تخلف شـده اسـت».

بازمانده
بهتر است که دانش آموز
متاهل در مدارس بزرگساالن
ثبت نام شود
مدیـرکل دفتـر امـور اجتماعـی
و فرهنگـی اسـتانداری کرمـان در
خصوص ثبـت نام دختـران متاهل
در مـدارس روزانـه بـه «پیـام مـا»
گفـت« :درسـت اسـت کـه دانـش
آمـوزان متاهـل مـی تواننـد بـا
شـرایط خـاص در مـدارس روزانـه
ادامـه تحصیـل بدهنـد امـا در
جهـت اینکـه بـه ادامـه تحصیـل
خانـم های متاهـل لطمـه ای وارد
نشـود مـدارس بزرگسـاالن در نظر
گرفتـه شـده اسـت ».زهرا موسـی
پـور اظهار کـرد« :در شـرایطی که
مدرسـه بزرگسـاالن در شـهری
وجـود نداشـته باشـد هیـچ گاه
از تحصیـل ایـن دانـش آمـوزان
در مـدارس روزانـه جلوگیـری
نمـی شـود.اما وقتـی مدرسـه ی
بزرگسـاالن وجـود دارد و خدمـات
ویـژه ای در ایـن مـدارس برای این
دانش آمـوزان در نظر گرفته شـده
اسـت بهتـر اسـت کـه دانـش آموز
متاهـل در ایـن مـدارس بـه ادامـه
تحصیـل بپـردازد».
وی تصریـح کرد« :وقتـی دانش
آمـوزی متاهـل مـی شـود بـرای
اینکه وجـود او در کنار دیگر دانش
آمـوزان تبعاتی نداشـته باشـد و به
درس دیگـر دانـش آمـوزان لطمـه
ای وارد نشـود ،آمـوزش و پـرورش
موظـف مـی شـود کـه مدرسـه
بزرگسـاالن ایجـاد کنـد».
مدیـرکل دفتـر اموراجتماعـی و
فرهنگـی اسـتانداری کرمـان گفت:
«در مـواردی کـه دانـش آمـوز
متاهل دارای شـرایط خاص اسـت،
و مـدارس بزرگسـاالن وجـود دارد،
اولویـت با ایـن مدارس اسـت و این
شـرایط فقـط ویـژه کرمان نیسـت
و در سراسـر کشـور اینگونـه عمـل
مـی شـود .بهتـر اسـت کـه دانـش
آمـوزان متاهل از مدارس بزرگسـال
اسـتفاده کننـد بـه دلیل اینکـه در
ایـن مدارس خدمـات و کالس های
ویـژه متاهلیـن برگـزار می شـود».
تکذیب ماجرا
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش
کرمـان به «پیـام مـا» در خصوص
نامـه منتشـر شـده در تعـدادی از
سـایت هـای کرمـان گفـت« :ایـن
گـزارش از پایـه و اسـاس کـذب
اسـت .از سـایت منتشـر کننـده
ایـن مطلـب شـکایت شـده اسـت
و پلیـس فتـا بـرای برخورد بـا فرد

منتشـر کننـده ایـن مطلـب وارد
شـده اسـت .بنده بـه عنـوان مدیر
کل آمـوزش و پـرورش کرمـان نیز
ایـن مطلـب را تکذیـب مـی کنم و
بـه هیـچ عنـوان  10دانـش آمـوز
متاهـل مدرسـه فرهنـگ کرمـان
به مدارس شـبانه فرسـتاده نشـده
اند».
دختران متاهل با رعایت
ضوابط می توانند در مدارس
روزانه ثبت نام کنند
محمـد محسـن بیگـی نیـز در
خصـوص شـرایط ثبت نـام دختران
متاهـل در مـدارس روزانـه گفـت:
«شـرایط و ضوابطـی بـرای ثبت نام
دختـران متاهـل در مـدارس روزانه
وجـود دارد و اگر ایـن دانش آموزان
این شـرایط را داشته و رعایت کنند
در مـدارس روزانـه سـطح اسـتان
کرمـان بـر اسـاس دسـتورالعملی
که مـدارس دارنـد مـی توانند ثبت
نـام کننـد ».وی افـزود « :امـا در
خصـوص خانـم متاهلـی که بـاردار
اسـت شـرایط متفـاوت اسـت و بـه
هیـچ عنوان نمـی توانـد در مدارس
روزانـه ثبـت نام کند حتی اگر سـن
او کمتر از  18سـال باشد .همچنین
خانـم هـای متاهلی کـه آرایش می
کننـد اجـازه ثبـت نـام در مـدارس
روزانـه بـه آنهـا داده نمـی شـود».
مدیـر کل آموزش و پـرورش کرمان
اظهار کرد« :در سـال تحصیلی -94
 100 ،95دانـش آمـوز دختر متاهل
در مـدارس روزانـه سـطح اسـتان
کرمـان ثبت نـام کردنـد .همچنین
از جهت اینکه در مدارس بزرگسـال
شـرایط ثبت نام فقـط متاهل بودن
نیسـت آمار دقیقـی از دانش آموزان
دختـر متاهـل در ایـن مـدارس در
دسـترس نیست».
سردر گمی دانش آموزان
متاهل
بـه نظـر مـی رسـد بـا توجـه به
عـدم وجـود منـع قانونی و شـرعی
جهت ادامه تحصیـل دانش آموزان
متاهل رویه نانوشـته ای وجود دارد
کـه مدیـران مـدارس سـعی مـی
کننـد بـا مطـرح کـردن مـواردی
همچـون عـدم تطابق کروکـی و یا
تکمیـل ظرفیت کالس هـا از ثبت
نـام دانـش آمـوزان متاهـل شـانه
خالـی کننـد تا نـه به خلاف آیین
نامـه عمل کرده باشـند و نه برخی
مشـکالت حضـور دانـش آمـوزان
متاهـل را در مدرسـه خود داشـته
باشـند کـه درنهایـت ایـن مسـئله
منجـر بـه سـردرگمی ایـن دانـش
آموزان شـده اسـت.

خبر

دانشکده دخترانه فنی حضرت معصومه(س) آغاز به کار کرد
علیرضـا حـاج امینـی رئیس دانشـکده
فنـی وحرفـه ای علـی ابـن ابیطالـب در
جمـع خبرنـگاران گفـت« :بـه فرمـوده
رهبرمعظـم آموزشـکده هـای فنـی و
حرفـه ای بایـد توسـعه پیـدا کننـد مـا
بـه علـم احتیـاج داریم،امـا بـه نتیجـه
کارآمـد هم احتیـاج داریم دانشـکده های
فنـی وحرفـه ای دانشـکده هـای نسـل
سـوم و دانشـگاهی کارآفریـن و تقاضـا
محـور هسـتند ».وی افـزود« :باتوجـه بـه
اینکـه دانشـگاه نسـل اول تکیـه برعلـم،
محفوظـات و دانسـته هـای افـراد داشـته
اسـت و دانشـگاه های نسـل دوم پژوهش

محور و درراسـتای رونق علـم وتکنولوژی
بوجـود آمدنـد امـا دانشـگاه نسـل سـوم
علاوه برتوجـه بـه علـم بـر روی مسـائل
فنـی وتخصصـی اهمیـت بیشـتری قائـل
شـده اسـت که جوابگـوی نیروی انسـانی
موردنیازجامعـه مـی باشـد ».رئیـس
دانشـکده اظهارداشـت« :تاکنون درسطح
اسـتان  2دانشـکده فنـی دخترانـه در
شـهرهای سـیرجان وکرمـان تاسـیس
شـده و دانشـکده حضـرت معصومـه بـم
سـومین دانشـکده فنی در اسـتان اسـت.
تاکنـون دانـش آمـوزان بمی جهـت ادامه
تحصیـل بـا مشـکل مواجـه بـوده اندکـه

باتلاش وهمـکاری مسـئولین هیئـت
موسسـه ای متشـکل از فرمانـدار ،امـام
جمعـه ،نماینـده مجلـس ،رئیـس شـورا،
شـهردار و دونفرمعتمدیـن مـردم و رئیس
دانشـکده تشـکیل ومصوبـات را بـه تهران
ارجـاع و توانسـتیم مجوز این دانشـکده را
دریافـت کنیـم».
وی درپایـان گفـت« :فلسـفه وجـودی
دانشـکده های فنی تربیت تکنسـین ماهر
مـی باشـد دانشـکده حضـرت معصومـه
امسـال در دو رشـته کاردانـی گرافیـک
وکامپیوترآغـاز بـه کار کـرده اسـت و در
بهمـن مـاه مجـدد دانشـجومی پذیـرد».

w w w . p a y a m e m a . i r

کاغذ اخبار

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه «پیام ما»
در نرم افزار تلگرام ،کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

پیامک :
50002203034

شماره پیاپی 733
چهارشنبه  7مهرماه 1395

https://telegram.me/payamema

خبر

دولت

سرلشکر فیروزآبادی:

روحانی:

عربستان خطا کند چنان
تنبیه میشود که دیگر
خبری از آنان در جهان
نباشد

مردم نباید احساس کنند که کسی میخواهد از سرشماری سوءاستفاده کند
رییسجمهـور بـا تاکیـد بـر ایـن کـه
اطالعـات و آمـار کشـور باید دقیق و شـفاف
باشد و در لحظه و به روز در اختیار مسئوالن
قـرار گیـرد ،گفـت :مـردم نیز نباید احسـاس
کننـد کـه کسـی میخواهـد از سرشـماری
سـوء اسـتفاده کند.
بـه گـزارش خبرآنالیـن حجت االسلام و
المسـلمین حسـن روحانی روز سـه شنبه در
دیـدار با مسـئوالن سـتاد سرشـماری نفوس
و مسـکن سـال  95کـه در سـال شـهید
بهشـتی ریاست جمهوری برگزار شـد ،افزود:
«موضـوع سرشـماری نفـوس و مسـکن بـه
رغـم ایـن کـه ظاهـری سـاده دارد ولی چون
آمـار و اطالعـات به عنـوان پایه اصلـی برنامه
ریـزی هـر کشـوری بـه حسـاب مـی آیـد از
اهمیـت باالیـی برخـودار داسـت ».وی ادامه
داد« :ایـن کـه بتوانیـم از آغـاز تـا پایـان بـا
حوصلـه کافـی و احسـاس مسـئولیت ملی و
شـرعی ایـن امانـت را بـه خوبـی بـه مقصـد
برسـانیم بـا ارزش و بـا اهمیت اسـت»

اهـم سـخنان وی به نقـل از خبرگزاری ها
به شـرح زیر اسـت:
تصمیـم سـازی هـا و تصمیـم گیـری هـا
در مسـائل مهـم کالن کشـور بر مبنـای داده
هایی اسـت که در اختیار مسـئولین قرار می
گیـرد و اگـر ایـن داده هـا درسـت نباشـد در
انتخـاب مسـیر و نحوه حرکت ایجاد مشـکل
و معضـل خواهـد کرد.
آرزوی ما در کشـور دسـت یافتن به مرحله
عالی توسـعه اسـت و این هم در چشـم انداز
بـه آن اشـاره شـده و هـم از آرزوهـای مـردم
اسـت کـه در مسـیر کشـورهای پیشـرفته و
صنعتـی جهـان قـرار گیریم البتـه اگر تالش
و کوشـش و وحـدت باشـد و همه تـوان را به
کار بگیریـم فاصله زیـادی نداریم.
اگـر خدایـی نکرده آمـار دقیق نباشـد و یا
کسـی بخواهـد در آمار واقعیـت را بیان نکند
و آن را کتمـان کنـد حتما یـک خیانت ملی
و گنـاه بزرگ اسـت.
کشـورهای مختلف متکی به آمار هسـتند

ولـی اینکـه چگونـه این آمـار به دسـت آید،
مهـم اسـت .مراجعـه بـه درب منـازل و پُـر
کـردن پرسشـنامه شـکل ابتدایی کار اسـت
کـه در حـال حاضر انجـام می شـود و انرژی
و هزینـه زیـادی نیـز مصـرف می شـود ولی
بـه خاطر اهمیـت مسـئله این مسـیر را باید
دنبـال کنیم.
امـروز هـر کسـی از جملـه وزیـر و معـاون
وزیـر و مسـئولین دیگـر بـه خودشـان اجازه
میدهنـد دربـاره آمـار حـرف بزنند .مـا باید
بگذاریـم آمـار را مسـئولین آمار اعلام کنند.
البته اشـکال ندارد هرکسـی آمار را بگوید اما
بایـد با منبـع مرکز آمـار اعلام کند.
امـروز یـک بخـش هایـی عـادت دارنـد
آمارهـای سـرخودی را درسـت میکننـد و
مـن نمی دانـم از کجا نشـات میگیـرد .یک
صاحـب نظـر می تواند نظر خـود را بیان کند
امـا برای آمار و اطالعات فقط باید مسـئولین
آمـار حـرف بزنند.
امـروزه سرشـماری در دنیـا در لحظه و به

روز انجـام می شـود و بـا ابـزار و امکاناتی که
بشـر از نظـر ارتباطـی دارد ایـن کار در آینده
بـه صورتـی بایـد انجام شـود کـه اطالعات و
آمـار در لحظه در اختیار مسـئوالن قرارگیرد.
گاهـی نتیجه سرشـماری در کشـور بیش
از یـک یـا دو سـال بـه طـول مـی انجامید تا
در اختیار مسـئولین قرارگیرد ولی بر اسـاس
برنامـه ریـزی مسـئولین سرشـماری 95قرار
اسـت نتایـج ایـن سرشـماری بعد از سـه ماه
نهایـی و اعالم شـود.

در این دوره از سرشـماری از مردم درخواست
کـرده ایـم کـه از فضـای مجـازی و اینترنـت
اسـتفاده کنند .این روش راه خوب و درسـتی
اسـت .البتـه امـروز کار بـه صـورت مـوازی
انجـام مـی شـود .یعنـی هـم بـه صـورت
اینترنتـی سرشـماری انجـام می گیـرد و هم
بـه درب منـازل مراجعـه می شـود .امـا برای
 ۵سـال آینـده مـی تـوان از راه هـای دیگری
استفاده کرد.

فرزاد ایران منش ،رئيس هیئت کوهنوردی وصعودهای ورزشی استان:

کرمان را به عنوان قطب کوهنوردی ایران
معرفی می کنیم

هادی کاربخش
کـوه و کوهنـوری از رشـته های
پرطرفـدار ورزشـی در جهـان بـه
حسـاب مـی آید ،چرا کـه وقتی به
دامـان طبیعـت مـی روی و کوهی
را فتـح می کنـی ،چنان احسـاس
شـعف و خوشـحالی بـه انسـان
دسـت مـی دهـد که وصفـش غیر
ممکن اسـت .کوهنـوردی در کنار
زیبایی ها و آرامشـش ،مسـلما نیاز
بـه آمـوزش و یادگیـری دارد و در
آن صـورت اسـت کـه مـی تـوان
صعـودی مطمئن و به یـاد ماندنی
داشت.
سـنگ نـوردی رشـته ای زیبا و
مفـرح از زیـر مجموعه فدراسـیون
کوهنـوردی و صعودهـای ورزشـی
اسـت کـه طـی آن ورزشـکاران بـا
وسـایل و ادوات خاص ،برای صعود
و باالرفتـن از دیـواره هـا و موانـع
طبیعـی و مصنوعـی در سـالن و یا
طبیعـت تالش مـی کنند .سـنگ
نوردی شـامل رشـته های متفاوت
ماننـد؛ (،speedسـرعت) ،lead
(سـختی مسـیر)bouldering ،
(دیـوار و سـنگ کوتاه) می باشـد.
ایـن ورزش در کرمـان طرفـداران
خـاص و زیـادی دارد و در پـی آن
هم قهرمانان و مـدال آوران زیادی
را بـه ایـران معرفـی کرده اسـت.
اسـتان کرمـان از  16الـی 19
مهرماه سـال جاری میزبان مجمع

عمومـی و اجلاس هیئـت رئیسـه
کمیتـه جوانـان اتحادیـه جهانـی
کوهنـوردی خواهـد بـود ،بـرای
آشـنایی بیشـتر با اهـداف و برنامه
هـای ایـن اجلاس ،پـای صحبت
هـای فـرزاد ایـران منـش رئيـس
هیـت کوهنـوردی وصعودهـای
ورزشـی ،رئیـس انجمـن راگبـی
اسـتان کرمـان و نایـب ریـس
انجمـن راگبـی جمهوری اسلامی
ایـران نشسـتیم.
فـرزاد ایـران منـش کـه متولـد
 1351شهرسـتان کرمـان اسـت،
دربـاره ورودش بـه دنیـای ورزش
می گوید :ورزش را از  11سـالگی
با بسـکتبال شـروع کردم و پس از
چند سـال سـراغ فوتبـال رفتم اما
بـه دلیـل پـاره ای از مشـکالت آن
را کنـار گذاشـتم وبه دلیـل عالقه
ام بـه طبیعـت و سـنگ نـوردی از
سـال  73با گروه واعظـی زاده وارد
دنیـای کـوه و کوهنـوردی شـدم

وتـا حـول و حـوش سـال هـای
 79و  80در کوهنـوردی فعالیـت
مـی کـردم و بـه قلـه هـای زیادی
ازجملـه دماوند ،سـبالن ،علم کوه
هـزار و حتـی آرارات در ترکیـه
صعود داشـتم.
وی ادامـه داد :از سـال 80
بصـورت تخصصـی سـراغ سـنگ
نـوردی رفتـم و به صـورت تجربی
بـا آقایان ایالقی ،خواجه و سـیدی
نیـا ورزش سـنگ نـوردی را فـرا
گرفتـم و در اولیـن و آخریـن
مسـابقه ام در مسـابقات فجـر در
کـرج شـرکت کـردم و پـس از آن
در قالـب مربـی گـری ،بـه فعالیت
پرداختـم و شـاگردان زیـادی
از جملـه محمـد جعفـری ،ولـی
افضلـی ،فرسـاد رضـوان و چندین
نفـر دیگر را تحویـل جامعه ورزش
دادم کـه بسـیاری از آنهـا رتبـه
هـای خوبـی را در سـطح کرمـان
وایـران کسـب کـرده انـد.
ایـران منـش کـه سـابقه مربـی
گـری در رده هـای مختلـف تیـم
ملـی از سـال  81تـا  87را در
کارنامـه ورزشـی خـود دارد مـی
گویـد :سـنگ نـوردی کرمـان
سـابقه خوب و درخشـانی در ایران
دارد و اولیـن سـالن اختصاصـی
سـنگ نـوردی را در کرمـان در
سـال  84احـداث کردیـم و همان
سـال موفق شـدیم اولین مسابقات
سیاست

آسـیایی را در کرمـان میزبانـی
کنیـم .در حـال حاضر هـم نزدیک
بـه  15دیـوار سـنگ نـوردی در
سـطح اسـتان داریم .ایـن ها همه
نشـان از وضعیت خوب این رشـته
در کرمـان دارد.
رئیـس هیئـت کوهنـوردی
اسـتان کـه از سـال  93در ایـن
سمت مشـغول اسـت ،افزود :بطور
میانگیـن هرماهـه بـا برگـزاری
کالس هـای آموزشـی رشـته های
متفـاوت ،سـعی در ارتقـا سـطح
علمـی و تجربـی ورزشـکاران و
مربیـان داریـم و در همیـن راسـتا
تـا کنـون بالـغ بـر چنـد دوره
کالس هـای کارآمـوزی مقدماتـی
و پیشـرفته که شـامل رشـته های
مانند یـخ پیمایی ،صخـره نوردی،
 GPSو غیـره و همچنیـن دوره
هـای مربـی گـری درجـه  1و 2

برگـزار کـرده ایـم و امیدواریـم بـا
همیـن روند آمـوزش بتوانیم نقش
سـازنده تـری نسـبت بـه قبـل را
اجـرا کنیـم.
وی دربـاره اجلاس هیئـت
رئیسـه و مجمـع عمومـی کمیتـه
جوانـان اتحادیـه جهانـی کـه قرار
اسـت بـه میزبانـی کرمـان برگـزار
شـود ،گفـت :ایـن مجمـع جهـت
بررسـی مسـائل روز و انتخـاب
رئیـس جدیـد اسـت و بـا شـرکت
نماینـدگان  5کشـورعضو هیـات
رئیسـه کـه شـامل کشـورهای
آذربایجـان ،انگلیـس ،روسـیه،
اسـپانیا و ایران اسـت،درمحل اتاق
بازرگانـی کرمـان برگزار می شـود.
وی اضافـه کـرد :در حـال
حاضـر ریاسـت ایـن کمیتـه بـر
عهـده آذربایجـان اسـت و آقایـان
ایـرج مانـی و محمـود هاشـمی

از ایـران کـه مسـئول روابـط بیـن
الملـل فدراسـیون کوهنـوردی و
صعودهـای ورزشـی هسـتند ،در
ایـن اجلاس شـرکت دارنـد.
وی درباره هـدف از میزبانی این
اجلاس گفـت :کرمـان بیشـترین
قلـه هـای بـاالی  4000متـر در
ایـران را دارد و ایـن موضـوع در
کنـار عالقـه خـاص مـردم کرمان
بـه کوهنوردی و جهت شناسـاندن
بیشـتر اسـتان کرمان بـه جهانیان
بـه عنـوان قطـب کوهنـوردی،
درخواسـت میزبانی ایـن مجمع را
ارائـه و خوشـبختانه مـورد قبـول
قـرار گرفـت ،ضمـن اینکـه اعلام
آمادگـی کردیـم تـا سـال آینـده
مسـابقات قهرمانـی آسـیا را در
کرمـان برگـزار کنیم کـه اگر مورد
قبـول واقـع شـود ،شـاهد اتفـاق
خوبـی در اسـتان خواهیـم بـود.

منتجبنیا:

قائـم مقـام حـزب اعتمـاد ملـی گفـت:
«برداشـت مـن دربـاره دوقطبـیای کـه
چندیـن بـار رهبـری نظـر منفـی نسـبت به
آن دادهانـد این اسـت کـه نباید یک مجموعه
را خطکشـی کنیـم و آنهـا را طرفـدار نظـام
بدانیـم و بگوییم مجموعه مقابل اینها مخالف
نظام هسـتند».
رسـول منتجبنیـا در گفتوگـو بـا
خبرآنالیـن دربـاره توصیـه رهبـر انقلاب به
محمـود احمـدی نـژاد بـرای عـدم حضـور
در انتخابـات ریاسـت جمهـوری  ۹۶بـرای
جلوگیـری از دوقطبی شـدن فضای سیاسـی
کشـور ،اظهار داشـت« :بهنظر من قضیه آقای
احمدی نژاد قضیه جدی و خطرناکی نیسـت.
برخلاف تصـور برخـی کـه فکـر میکننـد
اگـر ایشـان وارد صحنـه شـود بـازی را تغییر
میدهـد مـن معتقـدم کـه مـردم بـه انـدازه
کافـی در جریـان هویـت ایشـان و مجموعـه
دوسـتانش قـرار گرفتـه انـد و وعدههـای
گذشـته نمیتوانـد جاذبـهای در مـردم ایجاد
کنـد و ایـن آثـار منفـی را از بین ببـرد » .وی
افـزود« :البتـه آمـدن آقـای احمدینـژاد یک

نیسـت ».منتجبنیـا تصریـح کـرد« :چنین
وضعیتـی ممکن بـود رقابت را سـنگین کند؛
اگـر رقابـت سـنگین می شـد که البتـه برای
حضور بیشـتر مـردم تاثیـرات زیادی داشـت
امـا ایـن خطـر که ممکن اسـت مـردم فردی
مانند ایشـان را بـه آقای روحانـی ترجیح می
دادنـد کاملا منتفـی بـود ».قائم مقـام حزب
اعتمـاد ملـی یـادآور شـد« :من فکـر میکنم
احمدینـژاد و اطرافیان ایشـان بایـد بهقدری
بتواننـد مسـاله را تحلیل کننـد که وقتی نظر
رهبری منفی باشـد ،وارد صحنه نشـوند؛ کما
اینکـه در گذشـته نیـز مورد مشـابهی وجود
داشـت کـه آقـای خاتمـی وقتـی احسـاس
کـرد کـه نظـر رهبـری بـا آمدنـش موافـق
نیسـت ،کنارهگیـری کـرد و کاندیـدا نشـد
چراکـه بخاطـر مصلحـت جامعـه وجـود این
کاندیداهایـی کـه از ابتـدا حضورشـان خالف
نظـر رهبـری باشـد بـه مصلحـت نیسـت».
منتجبنیـا خاطرنشـان کـرد« :مـن فکـر
میکنـم ایـن نظـر رهبـری یک نظـر قطعی
اسـت و هرچنـد ایشـان ممانعـت بـه عمـل
نیاورنـد امـا همیـن کـه نظـر منفیشـان

مشـاور فرمانـده معظـم کل قـوا گفت :اگر
عربسـتان خطایـی در قبـال ایـران مرتکـب
شـود کاری میکنیـم کـه دیگـر خبـری از
سـعودی و وهابیـت در جهـان نباشـد.
سرلشـکر سـید حسـن فیـروز آبـادی
مشـاور فرمانـده معظـم کل قـوا در حاشـیه
جشـنواره مالـک اشـتر در جمـع خبرنگاران
دربـاره برخـی اتهامـات وارد شـده علیـه
ایـران در حمایـت از یمـن ،گفـت« :مـا
اگـر میخواسـتیم در یمـن دخالـت کنیـم
مسـتقیما موشـک میفرسـتادیم ،امـا کار ما
آگاه سـازی و پشـتیبانی از ملتهاسـت».
وی افـزود« :کشـورهایی کـه مـورد
تجـاوز ظالمـان قـرار گرفتهانـد از تجربیـات
ایـران میتواننـد اسـتفاده کننـد و ایـن در
بـه روی آنهـا بـاز اسـت ».مشـاور فرمانـده
معظـم کل قـوا دربـاره تهدیدهای عربسـتان
علیـه ایـران بـا بیـان اینکـه آنهـا در حـدی
نیسـتند کـه ایـران را تهدیـد کننـد ،اظهـار
داشـت« :آنهـا نـه نیروی انسـانی ایـن کار را
دارنـد و نـه امکانـات الزم و تنهـا میتواننـد
بـا هواپیماهـای آمریکایـی و خلبانـان
اسـتیجاری پاکسـتانی و سـودانی تلاش
کننـد تـا در مقابل ارتش و سـپاه پاسـداران
ایسـتادگی کنند ،امـا نمیتوانند ».سرلشـکر
فیروزآبـادی افـزود« :مـا بـه دنبـال جنـگ
بـا هیـچ کشـور مسـلمانی نیسـتیم ،امـا اگر
عربسـتان سـعودی خطایـی کـرد تنبیهـی
میشـود کـه از عربسـتان و وهابیـت خبری
در جهـان نباشـد».
وی تصریـح کـرد« :کار اصلـی مـا دفـاع
اسـت ،ولـی اگـر الزمـه دفـاع تهاجـم باشـد
تهاجـم میکنیـم ».مشـاور فرمانـده معظـم
کل قـوا بـا بیـان اینکـه اگـر دشـمن تهاجم
کنـد قطعـا بـه او بـا تهاجم پاسـخ میدهیم،
اضافـه کـرد« :البته مـا تهاجم پیش دسـتانه
نخواهیم داشـت».
سرلشـکر فیروزآبـادی ادامـه داد« :مـا در
طراحـی خـود جنـگ نامتقـارن را دنبـال
میکنیـم و در ایـن راسـتا تجهیـزات و
آموزشهایـی کـه بتوانـد بـه نقـاط قـوت ما
و نقـاط ضعـف دشـمن توجـه کنـد ترمیـم
خواهیـم کـرد».
وی بـا تأکیـد بر لـزوم طراحی موشـکها
بـا بردهـای مـورد نظـر تصریـح کـرد« :مـا
البتـه بـه تقویـت نیـروی هوایـی معتقدیـم
و آن را خـوب میدانیـم .تـوان موشـکی
جمهـوری اسلامی ایـران بازدارنـده بـوده و
آمریکاییهـا نیـز در دو سـه روز اخیـر به آن
اعتـراف کردهانـد ».مشـاور فرمانـده معظـم
کل قـوا خاطرنشـان کـرد« :امـروز تمـام
قدرتهـای جهـان دقـت عمـل و قـدرت
عملیاتـی موشـکهای جمهوری اسلامی را
محاسـبه میکننـد».

توضیحات وزیر درباره
تعطیلی پایان ترم مدارس

اگر احمدینژاد کاندیدا و تایید صالحیت میشد
تردیدهای زیادی در جامعه ایجاد میکرد
مسـالهای اسـت که طبیعتا نه رهبری چنین
روشـی دارنـد که رسـما جلوی آمدن ایشـان
را بگیرنـد و نـه افـراد دیگـر؛ ایشـان میتواند
از حق اجتماعیاش اسـتفاده کنـد اما مرحله
بعـد مرحله تاییدصالحیت اسـت که من فکر
میکنـم نـه به انـدازه کافـی بلکه دههـا برابر،
دلیـل وجـود دارد کـه هیاتهـای اجرایـی و
هیاتهـای نظـارت و شـورای نگهبان ایشـان
را ردصالحیـت کننـد ».قائـم مقـام حـزب
اعتمـاد ملـی با بیـان اینکه اگر احمـدی نژاد
کاندیـدا و تاییدصالحیت می شـد تردیدهای
زیـادی در جامعه ایجـاد میکرد ،یادآور شـد:
«در چنیـن شـرایطی ذهنیـت مردم نسـبت
بـه تصمیمگیرنـدگان منفـی میشـود .البته
اگـر ایشـان از ایـن مرحلـه هـم عبـور میکرد
بـا اتحـادی کـه دربـاره آقـای دکتـر روحانی
وجـود داشـت و برگهای برندهای که ایشـان
بهدسـت آورده،شانسـی نداشـت .در واقـع
اگـر مقـداری فرهنگسـازی و روشـنگری در
میـان افکارعمومـی بیشـتر باشـد و گامهـای
بلنـدی در زمینه مسـائل داخلـی ،اقتصادی و
سیاسی برداشته شـود جای هیچگونه نگرانی
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اعلام شـود کافـی اسـت کـه حجـت بـرای
آقـای احمدینـژاد تمـام شـود و وارد صحنـه
نشـود ».وی دربـاره ارزیابـی خـود از هشـدار
رهبـری مبنی بر مضـر بودن دوقطبیسـازی
در جامعـه گفـت« :مـن فکر میکنـم که این
سـخن بـه معنـای رقابت نیسـت بلکه شـاید
منظـور ایـن اسـت کـه مـا یـک مجموعـه را
بهعنـوان طرفداران انقلاب بدانیم و مجموعه
دیگـری را مخالـف انقلاب بدانیـم یـا یـک
مجموعـه را طرفدار رهبری بدانیم و مجموعه
دیگـری را مخالـف رهبـری بدانیـم .ایـن نوع
دوقطبـی بـه مصلحت نیسـت که مـا جامعه
را دودسـته و پـاره پـاره کنیـم .همـه نظـام و
رهبـری را قبـول دارنـد امـا در عیـن حـال

میتواننـد بـا یکدیگـر رقابـت کنند».
قائـم مقـام حـزب اعتمـاد ملـی بـا بیـان
اینکـه معنـای دوقطبـی بـودن ،رقابـت
انتخاباتـی نیسـت اظهار داشـت« :اگـر به این
معنا باشـد ،اساس انتخابات زیرسـوال میرود
و منتفـی میشـود .برداشـت مـن دربـاره
دوقطبـیای کـه چندیـن بـار رهبـری نظـر
منفـی نسـبت بـه آن داده انـد این اسـت که
نبایـد یک مجموعه را خطکشـی کنیم و آنها
را طرفـدار نظـام بدانیـم و بگوییـم مجموعـه
مقابل اینها مخالفنـد یا بگوییم یک مجموعه
طرفـدار رهبـری هسـتند و مجموعـه دیگـر
نیسـتند .این دوقطبی کردن و تقسـیمبندی
بـه صلاح جامعه نیسـت».

وزیـر آمـوزش و پـرورش درباره پیشـنهاد
تعطیلـی یک هفتـهای مـدارس در پایان هر
تـرم توضیحاتـی ارائه داد.
بـه گـزارش اعتـدال ،علیاصغـر فانـی در
گفتوگـو بـا «خانـه ملـت» ،درخصـوص
پیشـنهاد تعطیلـی یـک هفتهای مـدارس در
پایـان هـر تـرم گفـت« :ایـن پیشـنهاد باید
در یـک کمیتـه مشـترک میـان آمـوزش و
پـرورش ،سـازمان محیـط زیسـت ،معاونـت
اجرایـی رئیسجمهـور بررسـی و در مـورد
امـکان اجـرای آن بحـث شـود».
وی بـا اشـاره بـه عـدم یکسـانی شـرایط
مناطـق گرمسـیری و سردسـیری ،گفـت:
«درحـال حاضـر کـه تعطیلات زمسـتانی
و پاییـزه وجـود نـدارد ،تشـکیل کالس در
اردیبهشـت یـا خردادماه در مـدارس مناطق
گرمسـیری مشـکل اسـت ،چراکـه بسـیاری
از کالسهـا خنککننـده ندارنـد؛ بنابرایـن
معتقـدم بایـد بـا تشـکیل یـک کمیتـه
مشـترک درخصـوص امـکان اجـرای ایـن
پیشـنهاد بحـث شـود ،همچنیـن بایـد برای
ایـن کار مطالعـه کافی انجام شـود و سـپس
نتیجـه مطالعـه را بیـان کـرد».

w w w . p a y a m e m a . i r
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کرمون

برای اطالع از اخبار استان کرمان و دریافت روزانه صفحات روزنامه «پیام ما»
در نرم افزار تلگرام ،کانال خبری پیام ما را با آدرس زیر دنبال کنید:

شماره پیاپی 733
چهارشنبه  7مهرماه 1395

https://telegram.me/payamema

یادبود

یادداشت

شهید محمود (احمد)
كمالي رايني

گوهرریز و تمدن کاریزی

سـیر تکویـن تمـدن در
ایـران در پیونـد بـا کاریـز
بـوده اسـت .بـا جـرأت مـی
تـوان گفـت بیش از دو سـوم
الوند زندی فرهنـگ غنـی ایـران کهـن
برگرفتـه از کاریـز اسـت.
اگـر بـه جغرافیای ایـران نگاهـی عمیق
تـر بیاندازیـم ،جملـه معـروف پرفسـور

عکس :محسن رجب پور/پیام ما

مـادر شـهید مـی گوید:محمـود پسـر سـخت
كـوش و پـر تالشـي بـود .در تابسـتان كـه همـه
هـم سـن سـاالنش بـه تفريـح مـي پرداختنـد،
محمـود بـراي رفـاه خانـواده اش بر سـركوره هاي
داغ و آتشـين كار مـی کـرد .بـه طوري كـه وقتي
برمي گشـت حتـي توان خـوردن نهار را نداشـت.
هميشـه پـول ناچيـزي بـه خانـه مـي آورد .وقتي
از او سـوال مـي كـردم پـس حقوقت چيسـت؟ به
مـن بسـته هايـي را نشـان مـي داد كـه در آن ها
پارچـه و لباس ورزشـي و لوازم التحريـر و ...بود كه
بـراي اهالـي روسـتا خريده بـود .هرگاه بـه او مي
گفتيـم كه بايد ازدواج كنـي ،مي گفت:عروس من
شـهادت اسـت و گلوله ها عقدم را خواهند بسـت
و بـا پوششـي از خـون تـازه خـود را گـرم خواهم
كـرد و شـهادت را بـه آغـوش خواهم كشـيد و در
همهمـه تشـیيع كننـدگان پيكـرم كـه اتومبيـل
تابوتم گلباران مي شـود ،مشـت هاي خشمگين و
گـره كـرده بـا تكبير مـرا بدرقـه خواهنـد كرد.
وصیت نامه شهید:
ابتـدا یـاد نامـه ام را بـا شـهادت بـه وحدانیـت
خـدا و رسـالت حضـرت محمـد«ص» و والیـت
مولـی الموحدیـن حضـرت علـی «ع» شـروع می
کنـم .خدایـا تـو شـاهدی ،معبـودا تو گواهـی ،ای
سـتارگان و ای فضای خون رنگ خوزسـتان ،شـما
همـه شـاهدید که مـن بـرای ادای وظیفـه و برای
یـاری اسلام عزیزتـر از جـان و بـرای انتقام خون
شـهدا پـا بـه عرصـه رزم نهـادم .خدایـا! اینک که
طریـق جهـاد را برگزیـده ام ،اگر بنا هسـت در این
راه به سـویت پرواز کنم و در خون غوطه ور شـوم،
در مرحلـه اول مـرا از رذائـل و آلودگی ها مبرا کن،
ظاهـرم را بـه نـور اطاعت و بندگی ات روشـنایی و
باطنـم را به نور محبت و کبریائیت زینت ده ،قلب
مـرده ام را بـه نـور شـناخت و معرفت خـود مزین
کـن ،از بندگانی قـرارم ده که مصـداق واقعی«من
المومنیـن رجال صدقوا مـا عاهدو اهلل علیه فمنهم
مـن قضـی نحبـه و منهـم مـن ینتظـرو مـا بدلوا
تبدیلا» باشـم .در زمـره افرادی محسـوبم کن که
مخاطـب واقعی«یا ایتها النفـس المطمئنه ارجعی
الـی ربـک راضیـه مرضیـه فادخلـی فی عبـادی و
ادخلی جنتی» باشـم.
مسـئولین محترم! ای کسـانی که باید پاسـدار
ایـن انقلاب باشـید ،سـعی و پیـکار کنیـد در هر
پسـتی کـه هسـتید آمـال انبیـاء و شـهدا را بـه
جهـان ابلاغ کنیـد کـه اگـر خـدای ناکـرده در
عملکـرد خودتـان قصـور داشـته باشـید بـه خـدا
قسـم مسـئولید .ای انسان ها شـما نمی توانید به
تکامـل برسـید مگر از طریق علـم و دانش و عمل.
مـادرم! زحماتـی را که در طـول زندگی ام برایم
کشـیدی حلال کـن تـا مبغـوض خـدا نباشـم.
مـادرم در ایـن چنـد سـاله جنـگ و بـا شـهادت
فرزندت محمود فکر می کنم اکثر مسـائل اسلام
و قـرآن را در رابطـه بـا شـهادت لمـس کـردی و
شـنیده ای؛ و گمان نمی کنم در قاموس شـهادت
نقطـه ابهامـی برایت باقی باشـد و به همین جهت
نمـی خواهـم در رابطـه بـا شـهادت قلم فرسـایی
کنـم؛ ولـی سـجده شـکر بـه جـا آور کـه لیاقـت
ایـن را داشـتی کـه ثمـره زندگیـت را در راه قرآن
و اسلام تقدیم کنی ،چه بسـا کسـانی هسـتند و
مشـتاق این تقدیـر الهی اند ،ولی نصیبشـان نمی
شـود .مـادرم! دنیـا دار آزمایـش و امتحان اسـت و
گاهـی در سـختی ها و گرفتـاری ها و غـم و اندوه
هـا و از همـه مهمتر مصیبت ها و آن هم از دسـت
دادن فرزنـد امتحـان می کند .همسـر گرامـی ام!
مـی دانـم مدیون محبـت های بی حـد و حصر تو
هسـتم(اگر چـه در مدتی قلیل) مـی دانم خدمتی
کـه در حقیقـت می بایسـت بکنم نکـردم .ولی تو
بـه ایـن گونـه مسـائل از دیـد ایثار و گذشـت می
نگریسـتی .بـه هـر تقدیر حاللـم کن و ان شـاءاهلل
در آخـرت بـه هم خواهیـم رسـید .امـا خواهرانم!
باور کنید هم اکنون که مشـغول نوشـتن هسـتم،
صحنـه کربلا کـه زینـب کبـری «س» چگونه با
حسـینش وداع مـی کـرد در ذهنـم تداعـی مـی
شـود و حـال کـه عـزم عرصـه رزم را دارم ذره ای
از طعـم درد دل هـای حسـین «ع» و زینب «س»
را مـی چشـم و احسـاس مـی کنـم .پـس شـما
خواهرانم باید رسـالت عظیـم زینب کبری«س» را
بـه جـان و دل خریداری کنید و به احسـن وجه با
رفتـار و کردار و گفتارتـان به همه بفهمانید که اثر
خـون یـک شـهید در راه خدا چقدر عظیم اسـت.
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«جـان هینلـز» اسـطوره شـناس ایرانـی
را کـه مـی نویسـد جغرافیـا بـه ناچـار بـر
فرهنـگ تاثیـر مـی گـذارد ،را مـی توانیـم
ببینیـم .فرهنگـی کـه از حفـر قنـات در
اعمـاق زمیـن و در دل بیابان های خشـک
و سـوزان فلات مرکـزی ایـران گـواه ایـن
اسـت کـه ایـن شـاهکار مهندسـی نیاکان
مـان در اعصار گذشـته فراتـر از یک همت

بـوده ،بـه طوری کـه تمدنـی را در دل این
مـرز و بـوم بـه نـام «تمـدن کاریـزی»
ایجـاد نمـوده اسـت .تمـام شـهرها و
روسـتاهایی کـه از دل ایـن تمـدن غنـی
از رسـوم و فرهنـگ نـاب شـکل گرفتـه از
زاللـی ،پاکـی و آرامی آب کاریـز بوده اند،
خـود بخـش وسـیعی از تاریـخ ایـران را
شـکل داده اسـت.
بـاغ شـهر جوپـار نیـز بـا گوهرریـزش در
دل همیـن تمـدن کاریـزی جـای دارد .بـه
دشـت جوپـار که مـی نگریـم در مـی یابیم
کـه وجـود قنـوات متعـدد در ایـن خطـه،
زبـان بـه گفتـار می گشـاید و بخشـی غنی
از فرهنـگ تمـدن کاریـزی کـه ریشـه چنار
ماننـدی در ال بـه الی تـار و پود رسـوم این
مناطـق دوانـده اسـت ،را روایـت مـی کنـد.
کاریـز گوهرریـز که همت انسـان هـای این
تمـدن بـه وضـوح در آن دیـده مـی شـود
بخـش مهمـی از فرهنـگ شـهر جوپـار را
تشـیکل مـی دهد.
ضـرب المثـل هـا ،شـعرها و ...در ایـن

منطقـه مـی توانـد شـاهدی بـر ایـن مدعـا
باشـد.
بـه آداب و رسـوم ،مردمـان ،فرهنـگ و
شـکل گیـری محلات جوپـار که نـگاه می
کنیـم نفـوذ و قدرت قنـات گوهرریز و نقش
ایـن نمـاد صبـر و همـت دیـده می شـود.
اگـر بـه نقـش گوهرریـز و تأثیـر آن بـر
فرهنـگ مردم سـرزمین جوپـار دقت کنیم،
در مـی یابیـم کـه یـک اثـر دسـتکند بشـر
کـه خـود زاده مهر افـرادی با فرهنـگ بوده
اسـت ،چه طـور می تواند سـند هویت مردم
شناسـی و جامعه شناسـی یک منطقه را در
طـول تاریـخ تدوین کنـد و تکامل ببخشـد.
تکاملـی کـه ایـن قنـات بـه ماننـد اکثـر
قنـوات حـوزه تمـدن کاریـزی ،در شـکل
گیـری محلات و به طـور کلی شـالوده یک
شـهر داشـته نشـان می دهـد که احتـرام به
آب و مهـم شـمردن ایـن مایـه حیـات در
مناطـق کویـری ایـران فراتر از تمام اندیشـه
هـا در ایـن بـاب می باشـد.
گـذر آب از میـان خانـه هـا و بـاغ هـا و

مقـدس دانسـتن ایـن برکـت بـزرگ نشـان
از اعتقـاد خـاص مردمـان کویـر و تمـدن
کاریـزی در ایـن منطقـه دارد.
بـه طـوری کـه این احتـرام خـاص را می
تـوان در سـخن کشـاورز پیـری فهمیـد که
مـی گفت«:هـر زمـان آب بـه بـاغ مـن مـی
رسـد جلوی پایش می ایسـتم و به او سلام
می کنـم! »
تأثیـر کاریـز گوهرریـز بر باغ شـهر جوپار
فراتـر از یـک سـخن اسـت .تأثیری کـه اگر
در ال بـه الی صفحـات تاریـخ این سـرزمین
جسـتجویش کنیـم هـر جـا کـه ورق بزنیم
آن را بـه وضـوح خواهیـم دیـد .ایـن نشـان
از پیونـد عمیـق ایـن شـاهکار مهندسـی
نیاکانمـان بـا فرهنـگ غنی ایـن منطقه می
باشد.
امیـد اسـت بـا تحقیـق در زمینـه تأثیـر
حـوزه تمـدن کاریـزی بـر هویـت ایـران بـا
همـت پژوهشـگران ایـن حـوزه راه بـرای
شـناخت ایـن تمدن غنـی در تمـام ابعاد آن
باز شـود.

درودگر سنتی رفسنجان در گفت و گو با پیام ما:

چوب را با شتر از کوهستانهای
پاریز می آوردیم

پیرمـردان و
پیرزنانـی کـه در
گـذر ایـام خمیده
شـده و تکیـه بـر
عصـا داده انـد ،از
یاسر سیستانی نژاد
 Yaser@payamema.irاول عمرشـان این
گونـه نبـوده انـد.
برف سـپیدی که بر سـر و روی این
پدر بـزرگ هـا و مادربزرگ هاسـت
فلـک بـه رایـگان بـه آن هـا نـداده
اسـت و بـه ازای تارتـار آن ،لحظـه
لحظـه جوانـی شـان را نقـدا ً از کف
شـان بیـرون کشـیده اسـت.
شـاید بـاورش بـرای بسـیاری از
نوجوانـان سـخت باشـد کـه پـدر
بزرگ ناتوان شـان روزگاری کارهای
سـخت و جان فرسـایی را انجام می
ً
مثلا بـرای بریـدن تنـه یـک
داده و
درخـت گردو ،کوه و دشـت و بیابان
را زیـر پـا مـی گذاشـته و بـا اره ای
آهنیـن بـه جـان تنـه درخـت مـی
افتـاده ،بـر پشـت شـتر می بسـته و
بـه کارگاهـش مـی آورده و روی آن
کار مـی کـرده و نتیجـه اش درها و
پنجـره هایـی زیبا می شـده ،درها و
پنجـره هایـی کـه شـهروند امروزی
نمـی توانـد از خیر آن بگـذرد .حتما
بـا دوربیـن موبایل عکسـی از همین
در و پنجـره هـا تهیـه و بـر دیـوار
اینسـتاگرامش نصـب مـی کنـد .آن

وقـت منتظر سـرخ و سـفید شـدن
قلـب پاییـن عکـس می نشـیند که
نمایـان گـر الیـک دوسـتان دیده و
نادیـده اش اسـت .غافـل از ایـن که
یـار در خانـه اسـت و ما گـرد جهان
مـی گردیم .غافل از این که سـازنده
در و پنجـره هـا شـاید همیـن مـرد
کهنسـالی باشـد کـه سـالیان سـال
اسـت مقابـل یکی از همیـن درهای
چوبـی بـر عصایـش تکیه کـرده.
سـید عباس موسـوی ،درودگری
اسـت کـه بیـش از نیم قـرن از عمر
خـود را در کارگاه نجـاری سـپری
کرده اسـت .وی متولد سـال 1305
اسـت و نودمیـن بهـار زندگـی اش
را پشـت سـر مـی گـذارد .تـا وقتی
کـه توان داشـته کار کـرده و اکنون
دوران بازنشسـتگی خـود را مـی
گذراند.
موسـوی در گفـت و گـوی کوتاه
بـا پیـام مـا از ماجراهـای درودگری
قدیـم ،فضـای بـازار سـنتی و ...مـی
گو ید ؛
موسـوی مـی گویـد کـه شـغل
مـن نجـاری بـود 20 .سـال اسـت
کـه دسـت از کار کشـیده ام و
بازنشسـته شـده ام .در و پنجـره
چوبـی مـی سـاختم .وسـایل چوبی
کـه بـرای قنـادی نیـاز بـود را مـی
سـاختم .حتـی تیـر نانوایـی( چوب

میلـه ماننـدی کـه روی خمیـر می
کشـیدند تـا پهـن و آمـاده قـرار
گرفتـن در تنـور شـود ).را نجارهـا
مـی سـاختند.
 10سـاله بـودم که شـغل نجاری
را شـروع کـردم .حرفـه ام را نـزد
«اوس محمـد نجـار» کـه از اهالـی
یـزد بود و در رفسـنجان زندگی می
کـرد ،یـاد گرفتـم 65 .سـال بـه این
کار پرداختـم .در سـن  21سـالگی
کـه ازدواج کردم دیگـر برای خودم
اسـتاد کار شـده بودم.
ایـن درودگـر قدیمـی با مقایسـه
بیـن نحـوه درودگـری قدیـم و
جدیـد اظهـار مـی دارد کـه نجاری
هـای قدیـم خیلـی سـخت بـود و با
امـروز خیلـی فـرق داشـت .اآلن بـا
تکـه ای نئوپـان ،چنـد عـدد میخ و
چسـب چـوب و ...کار نجـاری انجام
مـی گیـرد .ابزارهـای برقـی اعـم از
دریـل و اره و ...هـم کار را خیلـی
خیلـی راحـت کرده اسـت .در حالی
کـه مـا در قدیـم باید به کوهسـتان
هـای پاریز و دیگر جاهـا می رفتیم.
ماشـین هـم که نبـودُ .کنـده بزرگ
چـوب گـردو را بار شـتر مـی کردیم
و بـه شـهر مـی آوردیـم .آن وقت با
اره هـای دو سـر آن چـوب ها را می
بریدیـم .چـوب ها را زیـر آفتاب قرار
مـی دادیـم تا خشـک شـوند .بعد از

خشـک شدن سـمباده می کشیدیم
تـا صـاف و صیقلی و آماده اسـتفاده
بـرای کارهـای نجاری شـوند.
درودگـری موسـوی در مرکـز
رفسـنجان و اطـراف بـازار سـنتی
قـرار داشـته اسـت .وی در توصیـف
فضـای مرکـز شـهر در دوران جوانی
خـود مـی گویـد کـه در خیابـان
هـای همیـن اطراف(بـازار سـنتی
رفسـنجان کـه در مرکـز شـهر قرار
دارد ).همـه اش زمیـن گنـدم کار
بـود .درختـان میـوه بـود .آن قـدر
درختان ،ثمر داشـتند کـه نیاز نبود
از جـای دیگـری بـرای مـردم میـوه
بیاورند .پسـته و پسـته کاری بعدها

رواج پیـدا کـرد .آقای معیـن و حاج
آقا یوسـف اولیـن کسـانی بودند که
در رفسـنجان پسـته کاشـتند.
بـازار سـنتی رفسـنجان ،تاریخی
طوالنـی دارد .ایـن بـازار در قـرون
گذشـته رونـق داشـته ،بـه گونـه
ای کـه اهالـی ملیـت هـا و ادیـان
گوناگـون در ایـن بـازار ،تجـارت
مـی کـرده انـد .موسـوی در
توضیـح آن چـه کـه در فرهنـگ
رفسـنجان سـینه بـه سـینه منتقل
شـده اسـت اظهـار مـی دارد کـه
هندوهـا در بـازار انبار داشـتند .آن
هـا از هندوسـتان اجناسـی ماننـد
نارگیـل ،چـای و ادویه مـی آوردند

و در بازار رفسـنجان مـی فروختند.
ایـن سـقاخانه ای هـم کـه در بازار
سـنتی هسـت ،یـادگار آن دوران
اسـت و در بیـن مـردم رفسـنجان
مشـهور اسـت کـه هندوهـا از امـام
حسـین(ع) کرامتـی مـی بیننـد و
بـه خاطـر همیـن ایـن سـقاخانه را
بـرای اسـتفاده مردم بنا مـی کنند.
قدمـت ایـن سـقاخانه بـه دو قـرن
مـی رسـد .قسـمتی از همیـن بازار
هـم به بـازار گبـری معروف اسـت.
دلیلـش هم این اسـت که زرتشـتی
هـا در ایـن بخـش از بـازار کاسـبی
مـی کـرده انـد و بیـش تـر آن هـا
نیـز پارچـه فروشـی داشـته انـد.

پیشه

ابزارآالت نجاری باستانی

تبـر و تیشـه اولین ابـزارآالت نجاری بودند
کـه به وجود آمدنـد .از تبر بـرای قطع کردن
درختـان اسـتفاده می شـد و تیشـه که تیغه
آن  ۹۰درجـه مـی چرخیـد ،بـرای شـکل
دادن تختـه هـای چوبـی کاربـرد داشـت .در
تمـدن مینـوان ،ترکیبی از تبر و تیشـه مورد
اسـتفاده قـرار گرفـت و تبـر دو سـر اختـراع

شـد .ایـن نوع از تبـر در میان نجـاران رومی،
بسـیار محبـوب بود.
اره هـای دسـتی در حـدود  ۱۵۰۰سـال
قبـل از میلاد در مصـر مـورد اسـتفاده قـرار
مـی گرفـت .این اره هـای دسـتی دارای یک
تیغـه پهـن (در بعضـی از نمونـه هـا پهنـای
تیغـه به  ۲۰اینچ هم رسـیده اسـت) ،دسـته

چوبـی دارای انحنـا و دندانـه هـای فلـزی نـا
منظـم بـوده اسـت .قـاب اره نیـز توسـط
رومیان باسـتان سـاخته شده اسـت .مصریان
باسـتان ابزارآالت نجاری را توسعه دادند .آنها
در ایجـاد اتصاالت به جـای میخ از گیره های
چوبـی اسـتفاده می کردنـد .این گیـره ها در
سـوراخ هایـی کـه بـا دریـل کمانی سـاخته
شـده بودنـد ،قـرار می گرفتنـد و بـه راحتی
بـه جلـو و عقـب حرکت مـی کردنـد .از آنجا
کـه دریـل برای سـوراخ کردن اجسـام چگال
مفیـد نبود و باعـث اتالف انرژی مـی گردید،
رومیـان باسـتان مته را ابـداع کردند .این مته
شـامل یک دسـته کوتاه بود کـه به یک میله
آهنی دارای نوک قاشـقی شـکل ،وصل شـده
بـود .رومیـان میخ هـای چوبی مصـری ها را
بـا اختراع میـخ های آهنی جایگزیـن کردند.
چکـش دو شـاخ نیـز از اختراعـات مصـری
هاسـت .آنها چندیـن نوع رنـده را نیز اختراع

کردنـد .یکـی از مورخـان ،رنـده را مهمترین
دسـتاورد در تاریـخ ابـزارآالت نجـاری مـی
دانـد .اسـکنه (مغـار) کهن ترین ابـزار نجاری
اسـت .کـه نجـاران دوره برنـز بـرای سـاخت
خانـه و مبلمـان از آن اسـتفاده مـی کردنـد.
اکتشـاف مصنوعـات چوبـی گذشـته باعـث
ایجـاد یک ارتبـاط ملموس بین انسـان امروز
بـا دوره های قبل شـده اسـت .تکامل نجاری
تا حد زیادی وابسـته به آشـنایی بـا ابزارآالت
گذشـته و تکامـل آنها بوده اسـت.
نجـاری از قدیمـی تریـن هنرها اسـت که
در اواخـر قـرن هجدهـم بـا ابـداع ماشـین
آالتـی کـه بـا نیـروی آب و بخـار کار مـی
کردنـد ،در انگلسـتان توسـعه داده شـد.
هـر از گاهـی تلاش هایـی بـرای انجـام
مکانیکـی کارهـا انجـام مـی گرفـت امـا تـا
پایـان قـرن هجدهـم ایـده قطعـی و عملـی
بـرای انجـام مکانیکـی کارهـا تعریف نشـده

کرمون و کرمونیها را دریابیم

بـود .سـاموئل بنتـام ،اهـل انگلسـتان ،در
سـال هـای  ۱۷۹۱و  ۱۷۹۳ماشـین آالتـی
را اختـراع کرد .اختراعات او شـامل ماشـین
آالت رنـده بـا بـرش چرخشـی (روتـاری)
بـرای بـرش همزمـان چـوب از چنـد طرف،
دسـتگاه تـراش و قالـب گیـری ،دسـتگاه
برش روکش ،ماشـین اره اریب ،دسـتگاه اره
تیزکن ،دسـتگاه بـرش اتصـاالت کام و زبانه
بـه وسـیله اره گـرد وابـزارآالت سـوراخ زنی
بود .امروزه با پیشـرفت تکنولوژی ،بسـیاری
از ماشـین آالت مربـوط بـه رنـده کاری
چـوب ،چـوب هـا بـا سـرعتی حـدود ۲۵۰
فـوت خطـی در دقیقـه رنده مـی کنند .بین
دوره جرمـی بنتـام (متفکر بـزرگ قرن ،۱۸
انگلسـتان) و امـروزه ،تولیدکننـدگان بلنـد
پـروازی وجود داشـته اسـت که بـا تولیدات
پیچیـده در زمـان خـود پایـه گذار ماشـین
آالت پیشـرفته امـروزی بـوده انـد.
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تفاوت های آموزش و پرورش در فنالند و کره جنوبی

از مشارکت جمعی در
کالس درس تا حذف کتاب درسی!

فرناز خطیبی
آرش خاموشی
درکالس درس نشسـته ام.
طبـق روال هـر هفتـه جزوه درسـی
آموزشـی داده شـده و از ما خواسته
انـد تـا از اصـول نوشـته شـده در
جزوه درسـی عدول نکنیم .مباحثی
کـه بایـد درس بدهیـم پیرامـون
دروس سـاده علـوم اجتماعـی برای
نوجوانـان دبیرسـتانی و دربـاره
عـدم تـرس از شکسـت و نـوآوری
اسـت .مثالهایـی از افـرادی چـون
اسـتیوجابز ،نلسـون مانـدال و
سـایرینی کـه در طـول زندگـی
حرفـه ای خـود ابتـدا شکسـت
خوردنـد و بعد با موفقیت رسـیدند.
برحسـب وظیفـه بـه شـاگردانی که
کوچکترین اطالعـی از جامعه خارج
از محـل سکونتشـان ندارند .کمی از
دنیـای دیگرانی که با دسـتاوردهای
خـود تاریـخ را سـاخته انـد مـی
گویـم ،امـا چهـره هـای درهـم و
صـورت هایـی بـی حوصلـه مجالـی
بـرای توضیـح نمـی دهـد .یـک نفر
از مـن میپرسـد برده داری چیسـت
و دیگـری میگویـد اطلاع از زندگی
سـازنده اپـل بـه چـه درد مـا مـی
خـورد /سـعی مـی کنـم بـا توضیح
دربـاره دسـتاوردهای موفـق علمـی
و فرهنگـی در جوامـع آزاد توضیـح
دهم و اینکه شـما چگونه می توانید
بـا الگوبرداری از زندگـی افراد موفق
ماننـد آنهـا شـوید ،هرچه بیشـتر از
مثالهـای کشـورهای دیگـر و حقوق
و مسـئولیت هـای اجتماعـی مـی
گویـم ،ذهن کودکانه شـان با سـوال
هـای بیشـتری مواجـه مـی شـود
تـا اینکـه یـک نفـر در نهایـت مـی
پرسـد اگـر اینهـا در امتحـان نمـی
آیـد و درس آزاد اسـت چـرا بایـد
بدانیم؟ سیسـتم آمـوزش و پرورش
کـودکان از سـالهای خردسـالی تـا
پیـش از شـروع دانشـگاه در تمـام
کشورهای دنیا دسـتخوش تغییرات
بسـیاری شـده برخـی همچنـان در
سیسـتم های درس محـور مانده اند
درسـها و کتب درسـی از پیش تهیه
شـده و فارغ از محوطـه جغرافیایی،
فرهنـگ و جامعـه ای که کـودک از
آن مـی آیـد و متـون ثابتـی را بـه
تمـام کـودکان آمـوزش مـی دهنـد
کـه شـاید بیـش از نیمی از سـنوات
تحصیـل به آمـوزش مباحثی بگذرد
کـه نـه درآینـده کـودک نـه بـرای
جامعـه ثمـری نخواهـد داشـت .در
برخی سیسـتم های آموزشـی نقش
معلـم در آموزش دروس کمتر شـده
و در برخـی دیگـر کالس درس
بصـورت کاملا مشـارکتی اداره می
شـود .اسـتانداردهای بیـن المللـی
سـنجیدن موقعیت آموزشـی دانش
آمـوزان در کشـورهای مختلـف تابع

عوامـل مختلفـی ماننـد فراگیـری
سـطح تحصیالت عمومی ،پیشرفت
تحصیلـی دانـش آمـوزان ،هزینـه
تحصیلات ،تربیـت معلـم و غیـره
اسـت .در میـان کشـورهای مختلف
دو کشـور بـه علـت کیفیـت بـاالی
آموزشـی نمونـه هسـتند :فنالنـد و
کـره جنوبـی از مشـارکت گروهـی
تـا فردگرایـی  50سـال قبـل هـر
دوی ایـن کشـورها (فنالنـد و کـره
جنوبـی) از لحـاظ کیفیـت خدمات
آموزشـی در زمـره ضعیـف تریـن
کشـورهای جهـان قرار داشـتند ،اما
اصلاح خدمـات آموزشـی و تربیـت
معلمـان باعث انقالبـی در آموزش و
پـرورش هر دو کشـور شـد .فنالند و
کـره جنوبـی در حال حاضـر الگوی
آمـوزش در میان کشـورهای اطراف
خود هسـتند .فنالند بویژه در زمینه
سیسـتم های نوین آموزشی سرآمد
بـوده و در حـال حاضـر الگـوی پایه
گـذاری سیسـتم نویـن آموزشـی
اسـت که در آن کتب درسـی حذف
شـده و محوریـت هـر جلسـه درس
بـا کـودک براسـاس موضـوع روز و
بـا پیشـنهاد کودکان اداره می شـود
ایـن سیسـتم بسـیار جدیـد بـوده و
باعـث انقالبـی در شـیوه آمـوزش
کـودک در آینـده خواهـد شـد .کره
جنوبـی هماننـد همتاهای خـود در
شـرق دور یعنـی ژاپن و تـا حدودی
چیـن ،سیسـتم سـخت گیرانـه ای
بـرای دانـش آمـوزان دارد .عمـده
تربیـت کـودک بـا وارد شـدن بـه
دبسـتان تـا زمـان اتمـام تحصیالت
متوسـطه بـا مدرسـه بـوده و بـه
همیـن علـت خانـواده هـا در پیـدا
کردن مدرسـه خوب بسـیار سـخت
مـی گیرنـد .نیـروی کار مـورد نیـاز
کـره جنوبـی توسـط کـره ای هـا
تامیـن می شـود .بـر همین اسـاس
تربیـت نیـروی مولـد و بـا دانـش
کافـی بـرای دولـت کـره از اولویـت
باالیـی برخـوردار اسـت و هزینـه
بسـیاری بـرای آن مـی شـود.
در تاریخ کره امتحانات سراسـری
بـرای راهیابـی اقشـار مختلـف بـه
دسـتگاه حاکمیـت برگـزاری مـی
شـده و فرد موفق در ایـن امتحانات
ارج و قـرب باالیـی در میـان مـردم
داشـت .احتـرام بـه تحصیلات بـاال
و سـخت گوشـی بـرای رسـیدن به
این مرحلـه و درس خوانـدن یادگار
آن دوران اسـت .در کـره جنوبـی
صـد درصـد مـردم دارای تحصیالت
ابتدایـی هسـتند و در تمـام مراحل
تحصیـل نـه تنها درس بلکـه آزمون
هایـی هماننـد تسـت هـای هـوش
و درک مفهومـی را بایـد پشـت
سـر بگذارنـد البتـه ایـن موقعیـت و
آمارهـای خیـره کننـده در زمینـه
کیفیت خدمات آموزشـی بی هزینه

متن آگهی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانه پلاک  3634فرعی از  2975اصلـی واقع در بخش
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قانـون ثبت هم میسـر نمی باشـد لذا حسـب درخواسـت مالک بـه شـماره95/6/24-17002
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصی منتشـر و عملیـات تحدیدی از سـاعت  8صبح
روز  95/7/28در محـل شـروع و بـه عمـل خواهـد آمد لذا بـه مالک یا مالکیـن امالک مجاور
رقبـه مزبـور اخطـار مـی گردد که در موعـد مقرر در این اعلان در محل وقـوع ملک حاضر و
در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدیدی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی
نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد طبق مـاده  20قانـون ثبت
حداکثـر ظـرف مـدت  30روز پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا به
ایـن اداره اعلام نمایـد و ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ اعلام اعتراض مهلت دارند تـا به دادگاه
صالحـه مراجعـه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه
اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس از مضـی مهلت یاد شـده و ارائه گواهی
عـدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبـت عملیات ثبتی بنـام وی ادامه خواهـد یافت و
هیچگونـه ادعایی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :چهارشنبه 95/7/7
م الف  599رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  2کرمان -محمود مهدی زاده
از طرف ،امید صاعد

نبوده اسـت فشـار بسـیار زیـادی بر
روی دانـش آمـوزان و اسـترس در
میـان آنهـا بسـیار بـاال اسـت در
فرهنـگ آمـوزش کـره ای بهـای
زیادی به اسـتعداد فـردی داده نمی
شـود و در برابر آن مداومت و سخت
کوشـی ارزش باالیـی دارد .اشـتباه
ناپذیرفتـی و نهایـت کوشـش فـرد
برای کسـب بهترین نتیجـه درصدر
ارزش های آموزشـی قـرار دارد .کره
ای هـا اعتقـاد دارند با زحمـت زیاد
و درس خوانـدن هـر کسـی مـی
توانـد باهـوش باشـد .بـه منظـور
تشـویق برای درس خواندن بیشـتر،
پیـش روی دانـش امـوزان کـره ای
در سـالهای اول تحصیلـی دو سـوال
سـاده قرار مـی دهند«:خوشـبختی
کوتـاه مدت یا بلند مـدت ،کدامیک
را می خواهید؟» مسـئله تنها فشـار
خانـواده و مدرسـه بـر روی دانـش
آمـوزان برای دسـتیابی بـه موفقیت
بلند مدت نیسـت .محیط آموزشـی
مـدارس و بیـش از هـر عاملـی خود
دانـش آمـوزان هسـتند که بـر روی
یکدیگـر تاثیـر مـی گذارنـد و باعث
ایجـاد روحیـه رقابتی شـدیدی می
شـوند .در کره جنوبـی همانند ژاپن
و سـایر کشورهای شرق آسیا کالس
ها بسـیار بـزرگ و بـا تعـداد زیادی
دانـش آمـوز اسـت کـه در مقایسـه
خانـواده های غربـی ،بزرگی و تعداد
زیـاد دانـش آمـوز را مانعـی بر سـر
راه رسـیدگی همـه جانبـه معلـم به
کـودک مـی داننـد .اما برای شـرقی
ها معلم نمـاد رهبر و کالس همانند
جامعـه کوچکـی اسـت و همـه باید
بتوانـد بـا کمـک هـم و اطالعـت از
معلـم ،کالس درس یـا همان جامعه
کوچـک را بـه جلـو سـوق دهند.
در واقـع تفاوت غرب با شـرق دور
در حیطـه آمـوزش درباره دو مفهوم
فردگرایـی و کار مشـترک اسـت این
دو مفهوم نه تنها سیسـتم آموزشـی
کـه تفاوتـی عمـده در محیـط کاری
و خانوادگـی هـر دو قطـب جهـان را
ایجـاد کـرده اسـت .در شـرق اسـیا
ارزش انسـان در گـروه و بـا کار
گروهـی تعییـن می شـود و موفقیت
آن هنگامـی اسـت کـه همـه بـا هم
و بـا مشـارک بـه بهتریـن نتیجـه
برسـند و فردگرایی و خالقیت فردی
ارزشـی نداشـته و به آن بهایـی داده
نمـی شـود .دانـش آمـوز در یـک
کالس یا حتی در دانشـگاه عضوی از
کالس و جامعه آموزشـی اسـت .باید
بتوانـد روابـط خود در آمـوزش و کار
را بـا دیگـران بـه گونـه ای هماهنگ
کنـد که همـه از این همکاری سـود
ببرنـد .ایـن سیسـتم هـر چنـد در
غـرب طرفـداری نـدارد اما در شـرق
آسـیا هماننـد کـره و ژاپـن کارآمـد
بـوده و جوابگـوی نیازهـای هـر دو

جامعه اسـت.
مدرسه مهمترین مرکز جامعه
در کالس درسـم کودکـی اضافـه
شـده ،کـه شـباهت کمـی بـا ژاپنی
هـا جـز ظاهـر دارد .انگلیسـی را به
روانـی ژاپنـی صحبـت مـی کنـد و
برخلاف سـایر کـودکان خجالتـی
ژاپنـی بـه اصطلاح سـر و زبـان دار
اسـت .بسـیار راحـت دربـاره خود و
خانـواده اش صحبت مـی کند .چند
مـاه اخیر در مدرسـه دولتـی بوده و
در آنجـا بـه علت مشـکالت رفتاری
کـه با دانـش آمـوزان پیدا کـرده به
مدرسـه بیـن المللـی آورده شـده تا
محیـط آموزشـی برایـش مسـاعدتر
باشـد .در مقایسـه با کـودکان ژاپنی
ایـن کـودک آزادانـه ابـراز نظـر می
کنـد ،از بحـث کـردن و مخالفـت
بـا سـایر دانـش امـوزان یـا معلـم
هراسـی نـدارد و اعتمـاد بـه نفـس
بسـیار باالیـی بـرای داوطلب شـدن
در هـر کاری دارد .بـا تکنولـوژی
بسـیار آشـنا ولـی برخلاف رویـه
معمـول مدرسـه کـه مشـق هـا در
تبلـت آموزشـی کودک اسـت دلیل
اسـتفاده از تبلـت در کالس درس را
نمـی فهمـد .پـس از کمـی صحبت
بـا او متوجـه مـی شـوم متولـد و
بـزرگ شـده فنالنـد اسـت .تا سـال
قبـل بـا توجـه بـه کار والدینـش در
غـرب بوده و با محیط زندگی شـرق
اسـیا بیگانـه اسـت .تفـاوت رفتاری
او و کـودکان دیگـر تنهـا بـه یـک
عامـل برمـی گـردد :تفـاوت تربیتی
و آموزشـی شـرق دور با کشـورهای
غربـی بویـژه حـوزه اسـکاندیناوی.

رونـد مباحثـه و یادگیـری کـودکان
ا ست .
شـاید این سیسـتم سـاده به نظر
بیایـد ولـی معلمـان فنالنـدی برای
تربیـت کـودکان چندسـال بایـد در
دانشـگاه در رشـته تربیت و آموزش
درس خوانـده و حداقل کارشناسـی
و کارشناسـی ارشـد مرتبـط بـا
آمـوزش را داشـته باشـند .معلمـی
در کنـار پزشـکی از بـا ارزشـترین
شـغلها در فنالنـد اسـت .بعـد از
تعطیلـی گسـترده مـدارس تربیـت
معلـم در دهـه هفتـاد میلاد در
فنالنـد ،تنهـا بهترین دانشـگاههای
ایـن کشـور اجـازه یافتنـد تـا معلم
تربیـت کننـد .در فنالنـد معلـم هـا
 600سـاعت (آمریـکا  110سـاعت
آمـوزش) در سـال درس مـی دهند
و در سـایر سـاعات وقـت خـود را
جهـت تربیـت اجتماعـی کـودک
و مالقـات بـا خانـواده و همـکاران
خـود مـی گذارننـد .در ایـن کشـور
مـدارس در مرکـز جامعـه و کـودک
در مرکـز مدرسـه قـرار دارد .هـدف
مـدارس تنهـا آمـوزش دروس نبوده
و تربیـت کـودک و ایجاد زمینه بروز
خالقیـت هـای فـردی ارزش باالیی
دارد .بـه همین علـت تربیت کودک
نـه تنهـا در مدرسـه بلکـه حتـی
خـارج از مدرسـه دنبـال مـی شـود.
بـه نظر فنالنـدی ها تربیت درسـت
بـه کـودک هویت می دهـد .کودک
سـاعات کمی از روز را در مدرسـه و
باقـی روز را بدنبـال عالیق شـخصی
خـود و تحقیـق دربـاره آنهـا مـی
گذارند .یادگیـری روابط اجتماعی و

چنـد زبـان را در مدرسـه یـاد مـی
گیرنـد و بـه آنهـا اطلاع مـی دهند
کشـوری کوچـک و زبانـی دارند که
کسـی به آن سـخن نمی گوید پس
بایـد بتواننـد بـا هـزاران انسـان از
کشـورهای دیگر ارتباط برقرار کنند
و فنالند را به آنها بشناسـانند .ضمن
آنکـه از سـایرین هـم درس بگیرند.
تکنولـوژی در ایـن مـدارس رواج
دارد امـا دانش آمـوزان از هیچ رایانه
یـا تلفـن همـراه یـا وسـیله کمـک
آموزشـی بـرای یادگیـری اسـتفاده
نمـی کننـد و تنهـا بـرد دیجیتـال
اسـت کـه اطالعـات را نشـان مـی
دهـد و معلـم کـودکان را بـرای
فعالیـت بیشـتر فیزیکـی تشـویق
مـی کنـد .بـه کالس برمـی گـردم
از پنجـره زمیـن فوتبـال بزرگـی را
نـگاه مـی کنـم کـه تمـام مـدارس
دولتـی در ژاپـن دارنـد و کـودکان
در آن مشـغول دویـدن هسـتند.
یـاد سـالهای تحصیـل خـودم در
تهـران مـی افتـم .مدارس مـا زمانی
الگویـش را مدارس ژاپنی قـرار داده
بود .سـخت گیـری معلمـان ژاپنی،
کنکـور ،سـاعات اضافـه درسـی
کتابهـای کمـک آموزشـی ،تسـت و
دور بـودن معلـم از روحیـات دانـش
آمـوز ،همـه و همـه تداعـی کننـده
مـدارس ژاپنـی اسـت امـا بـه نوعی
عکـس ،مـدارس مـا در دوره ای نـه
به این شـدت سـختگیر و استرس زا
بودنـد امـا محیط آموزشـی کوچک
و تعـداد دانـش آمـوزان زیـاد بـود.
سـاعات ورزش و پـرورش فیزیـک
دانـش آمـوز عمدتـا بـرای دروس

در میـان کشـورهای غربـی بویژه
حوزه اسـکاندیناوی ،فنالند سـرآمد
تغییـرات و تحـول در سیسـتم
درسـی و آموزشـی بـوده .حـذف
نمـره ،امتحـان و جایگزینـی آن بـر
معیـار فهم و ارزشـیابی کلی کودک
از نـوآوری هایـی بوده کـه فنالندی
هـا از پایـه گـذاران آن بـوده انـد
ایـن سیسـتم در سـالهای اخیـر
در فنالنـد بـه حـذف کتابهـای
درسـی رسـیده و معلـم هایـی کـه
سـالها بـرای تدریـس تربیـت شـده
انـد ،به دانـش آموزان اختیـار کامل
بـرای یادگیـری موضوعی بـه روز را
کـه عالقه دارنـد می دانـد و همانند
یـک بحـث عمومـی ،معلم ناظـر بر

درک متقابـل اهمیت باالیی داشـته
و کودکان به سـمت اجتماعی شدن
هرچه بیشـتر سـوق داده می شوند.
در فنالند در تمام سـالهای دبسـتان
معلـم عوض نمی شـود .بدین منوال
معلـم زمـان کافی بـرای آشـنایی با
روحیـات تـک تـک دانـش آمـوزان
کالس کوچـک خـود را دارد و بـا
شناسـایی نقاط ضعف و قـدرت آنها
در شـکل دادن شـخصیت آنها نقش
اساسـی دارد .ایـن سیسـتم هیـچ
گونـه اسـترس و فشـاری بـرروی
کـودک یـا خانـواده وارد نمـی کنـد
و تجربـه کـودک از یادگیـری در
مرکـز آمـوزش قـرار دارد .کـودکان
فنالنـدی معمـوال حـرف زدن بـه

مهمتـر گرفتـه مـی شـد ،رقابـت
آموزشـی بسـیار بـاال امـا آمـوزش
هـای اجتماعـی و شـهروندی بـرای
ورود بـه جامعـه ناکافـی بـود.
کپی سیسـتم آمـوزش و پرورش
ایـران از شـرق و غـرب رونوشـتی
ناقـص و پـر از تضـاد بـود و هسـت.
تغییـر دائـم سیسـتم از یک کشـور
به کشـوری دیگر و تغییر گسـترده،
فشـار و اسـترس بـرای پذیرفتـه
شـدن در دانشـگاه ،تربیـت نکـردن
معلمانـی کـه فرهنـگ ایـران را بـه
خوبـی بشناسـند و  ...مشـکالتی
اسـت کـه در مـدارس ،همـه مـا
زمانـی تجربـه کرده ایـم ،جایی بین
شـرق و غـرب.

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چـون ششـدانگ یکبـاب خانـه پلاک  14412فرعـی از  3968اصلـی واقـع در
بخـش دو کرمـان بـه مسـاحت  221مترمربع واقع در سرآسـیاب فرسـنگی بلوار
شـهیدان ماهانـی کوچه  17مورد تقاضـای خانم لیال ملک آبـادی تاکنون تحدید
حـدود نشـده و نیـاز بـه تحدید حـدود دارد و اعمال تبصـره ذیل مـاده  15قانون
ثبـت هـم میسـر نمـی باشـد لـذا حسـب درخواسـت مالـک بـه شـماره 95/6/18-16617
بدینوسـیله آگهـی تحدیـد حـدود اختصاصی منتشـر و عملیـات تحدیدی از سـاعت  8صبح
روز  95/7/27در محـل شـروع و بعمـل خواهـد آمـد لـذا بـه مالک یـا مالکین املاک مجاور
رقبـه مزبـور اخطـار مـی گردد که در موعـد مقرر در این اعلان در محل وقـوع ملک حاضر و
در صـورت عـدم مراجعـه مجاورین عملیات تحدیدی بـا معرفی مالک انجام و چنانچه کسـی
نسـبت بـه حـدود و حقـوق ارتقاقـی آن اعتراضـی داشـته باشـد طبق مـاده  20قانـون ثبت
حداکثـر ظـرف مـدت  30روز پـس از تنظیم صورتمجلـس تحدیدی اعتراض خـود را کتبا به
ایـن اداره اعلام نمایـد و ظـرف مدت یکمـاه از تاریخ اعلام اعتراض مهلت دارند تـا به دادگاه
صالحـه مراجعـه و اقـدام به تقدیم دادخواسـت نموده و رسـید تقدیم دادخواسـت را از دادگاه
اخـذ و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایند بدیهی اسـت پس از مضـی مهلت یاد شـده و ارائه گواهی
عـدم تقدیـم دادخواسـت توسـط متقاضی ثبـت عملیات ثبتی بنـام وی ادامه خواهـد یافت و
هیچگونـه ادعایـی مسـموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار :چهارشنبه 95/7/7
م الف  602رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه  2کرمان -محمود مهدی زاده
از طرف ،امید صاعد

آگهی مزایده (نوبت اول)
در پرونـده کالسـه  950459آقـای حسـین پرگـر محکـوم اسـت بـه پرداخت
مبلـغ  300/000/000ریـال بابـت اصـل خواسـته بـه انضمـام خسـارت تاخیر
تادیـه و خسـارات دادرسـی در حـق آقـای علـی هرناشـکی کـه محکـوم لـه
تقاضـای توقیـف و مزایـده و فـروش مقدار  2حبـه اب و زمین از چـاه و موتور
اسلام آبـاد سـاراب شـهربابک متعلق به محکـوم علیه را نمـوده که پس از توقیف توسـط
کارشـناس رسـمی هـر حبـه آب بـه مبلـغ  165/000/000ریـال و زمیـن جمعاً بـه مبلغ
 50/000/000ریـال و یکبـاب اتـاق اجری بـه مبلغ  20/000/000ریـال ارزیابی گردیده-
درختـان بـا توجـه بـه خشـک شـدن فاقـد ارزش مـی باشـند و مجمـوع ملـک توقیـف
شـده  400/000/000ریـال ارزیابـی گردیده اسـت تاریخ مزایده و فـروش 1395/08/01
سـاعت  9الـی  12در محـل اجـرای احـکام تعیین لـذا از اشـخاصیکه خواهان شـرکت در
مزایـده و خریـداری ملـک مـورد مزایـده میباشـند دعـوت بعمـل میاید ضمـن هماهنگی
بـا ایـن اجـرا و بازدیـد از ملـک در خواسـت و پیشـنهاد خـود را بـه همـراه ده درصـد از
مبلـغ ارزیابـی شـده در پاکـت درب بسـته در تاریـخ مقـرر فـوق تحویـل اجـرای احـکام
نماینـد مزایـده ازمبلـغ کارشناسـی شـروع و خـودرو بـه باالتریـن پیشـنهاد تعلـق مـی
گیـرد و چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی برنـده مزایـده شـناخته شـده و ظـرف مهلتـی که
ایـن اجـرا تعییـن نمایـد نسـبت بـه پرداخت مبلـغ مزایده اقـدام ننمایـد مـورد مزایده به
نفـر بعـدی واگـذار و مبلـغ تودیـع شـده پس از کسـر هزینـه هـای قانونی بنفـع صندوق
دولـت ضبـط خواهد شـد.
م الف  1364دفتر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان شهربابک
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گزارش

چرا کتابهای درسی
هنوز مهم هستند؟
بیتا عظیمی نژاد

افـت رده آموزشـی انگلسـتان در سـال های
اخیـر مایـه نگرانـی مسـئوالن آموزشـی شـده
اسـت ،بـا توجـه بـه ایـن که به شـکل سـنتی
انگلسـتان جایـگاه باالیـی در ایـن رده بنـدی
داشـته اسـت ،آنچـه کـه تعجـب مسـئوالن را
بیشـتر برانگیختـه ،آگاهـی بـه ایـن امـر بـود
کـه کشـورهایی مانند فنالند ،سـنگاپور ،هنگ
کنـگ و  ...کـه در رده هـای برتر این رده بندی
قـرار گرفتـه انـد ،تیـم مشـاوران آموزشـی و
متخصصـان آنهـا از فـارغ التحصیالن دانشـگاه
کمبریـج در دهـه هـای  1970-80بـوده
انـد و بـا توجـه بـه کسـب مـدارج باالیـی در
حـوزه تخصصـی آمـوزش در کشـورهای خود
مسـئولیت های مهم اجرایی ،سیاسـت گذاری
و تصمیـم گیـری در ایـن زمینـه را بـه عهـده
گرفتـه انـد .در ایـن تحقیـق ،دویسـت کتـاب
درسـی از کشـورهای مختلف مانند سـنگاپور،
فنالنـد ،انگلسـتان ،ماساچوسـت و آلبرتـو
بررسـی شـده اند.
«اوتـس» مقدمـه خـود را بـه ایـن عبـارت
آغـاز می کند...«:زمین شناسـان عبارت جالبی
دارنـد و مـی گوینـد زمـان زمیـن شـناختی
یعنـی زمـان حـال ...به معنای دیگـر ما ممکن
اسـت حرکـت کـوه هـای همیالیـا را متوجـه
نشـویم ولـی حقیقت این اسـت که کـوه های
هیمالیـا حرکـت می کننـد و نیروهـای عمیق
درون زمینـی هـر سـال یک سـانتی متـر آنها
را جابجـا مـی کنـد ...ایـن دقیقا همـان اتفاقی
اسـت کـه در انگلسـتان مـی افتد .بـدون بهره
منـدی از کتابهـای درسـی بـا کیفیـت بـاال ما
حرکت کشـورمان از زیربنـا را متوجه نخواهیم
بـود ولـی ایـن در حـال اتفـاق افتـادن اسـت.
احتمـاالً بـا در نظـر گرفتن نظریه هـای مدرن
آموزشـی اکنون بتوانیـم از وضع موجـود دفاع
کنیـم ولی به عیچ عنوان نمی توانیم مسـیری
کـه ایـن وضـع مـا را بـه آن سـوق مـی دهـد
نادیـده بگیریـم .ما عادتـی را که مـی توانیم از
نظام های درسـت و برتر آموزشـی کشـورهای
دیگـر الگوبـرداری کنیم از دسـت داده ایم و به
طـور کامـل ضـرورت روش هایـی را کـه درآن
کشـورها کتـاب های درسـی را بـا نهایت دقت
و وسـواس نظریـه پـردازی ،طراحـی و متـون
درسـی بـه درسـتی جاگـذاری کـرده انـد را
نادیـده مـی گیریم».
علـت اینکـه موضـوع کتـاب هـای درسـی
توجـه اتـس را بـه خـود جلـب کـرد نتیجـه
ایـن بررسـی بـود کـه در کشـورهای فنالنـد و
سـنگاپور کـه رده های پنجم و سـوم را در رده
بنـدی بین الملل به خـود اختصـاص داده اند،
معلمـان مـدارس بـه ترتیـب  95و 70درصـد
و در انگلسـتان معلمـان فقـط  10درصـد از
کتابهای درسـی را در کالسـهای خود استفاده
مـی کننـد .دالیـل بهـره منـدی معلمـان از
کتابهـای درسـی در انگلسـتان و در عـوض
اسـتفاده بیـش از معمـول آنهـا از جـزوه هایی
کـه خـود بـرای دانش آمـوزان تهیه کـرده اند،
ورقـه هـای تمرین که در کالسـهای توزیع می
شـود ،اسـتفاده بـی رویـه از کتابهـای متعـدد
کمـک آموزشـی را بررسـی کـرده انـد .او بـه
صراحـت بیـان مـی کنـد کـه بـا ذکـر عوامل
بررسـی بـه حاشـیه رانـده شـدن کتابهـای
درسـی بـه هیچ عنـوان قصـد زیرسـوال بردن
معلمـان را نـدارد و هدف ایـن تحقیق حمایت
همـه جانبـه از معلمـان و دانـش آمـوزان در
ارتقای اسـتانداردهای آموزشی کشـور است .او
در حالـی که در تمام مراحل سـعی در حمایت
همه جانبـه از معلمان را دارد ولی بخش عمده
از کنار گذاشـته شدن روش سـنتی استفاده از
کتـاب های درسـی با کیفیـت بـاال را به عهده
مراکز و موسسـه های آموزشـی تربیت معلم و
پژوهشـگران و متخصصان آموزشـی مـی داند
کـه در تمام مراحل تربیـت معلم روی ناکارآمد
بـودن کتاب های درسـی تاکید مـی کنند و او
عنـوان می کند که «متاسـفانه روند آموزشـی
کنونی انگلسـتان تحـت تاثیر فـراوان دکترین
پسـامدرن توسـعه روشـهای ضدکتاب درسـی
اسـت» و درسـت بـا همیـن رویکـرد سـالهای
نظـام آموزشـی کشـورهایی ماننـد فنالنـد و
سـنگاپور بـه غلط ارزیابی شـده انـد .همچنین
در ایـن بررسـی بـه نقـش مخـرب و پررنـگ
نشـرهایی که کتابهای کمک آموزشـی امتحان
محـور را به شـکل انبوه تولیـد می کنند تاکید
شـده اسـت و نسـبت به این «تولیـدات انبوه»
کـه فقـط بـرای گذرانـدن امتحانـات طراحـی
شـده و در نهایـت هدفی جز سـودطلبی مادی
بـرای انتشـارات ندارنـد ،انتقاد مـی کند.
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سرمربی مس رفسنجان برکنار شد

«فدراسیون تاج» هم مغلوب اعراب شد

زینلی :فعال کسی
سرمربی نیست

تیـم فوتبـال مـس رفسـنجان با گذشـت
 8هفتـه از آغـاز لیـگ یـک تنهـا  4امتیـاز
کسـب کـرده اسـت و همیـن مسـاله باعـث
شـد مسـووالن این باشـگاه علـی کالنتری را
از کار برکنـار کننـد.
کالنتـری فصـل گذشـته سـرمربی
فجرسپاسـی بـود و ایـن تیـم را تـا آسـتانه
صعـود بـه لیـگ برتر هـم پیـش برد کـه در
نهایـت ایـن اتفـاق نیفتـاد.
علـی زینلـی مدیـر عامـل باشـگاه مـس
رفسـنجان در خصـوص برکنـاری علـی
کالنتـری از سـرمربیگری مـس رفسـنجان
اظهار داشـت :کالنتری برکنار نشـده اسـت،
بلکـه قرار اسـت کادر فنی تیم تقویت شـود
مـا صحبتهایـی را بـا کریسـتوویچ انجـام
داده ایـم و قـرار اسـت تـا اوایل هفتـه آینده
وضعیـت حضـور او در تیـم مشـخص شـود.
وی در مـورد اینکـه چه کسـی بـه عنوان
سـرمربی هدایـت تیـم را برعهـده خواهـد
داشـت گفـت :فعال کسـی سـرمربی نیسـت
و همـه بـه عنـوان مربـی در تیـم فعالیـت
خواهنـد کـرد تـا ببینیـم ظـرف 20-10
روز آینـده چـه اتفاقـی میافتـد .اینکـه چه
کسـی سـرمربی باشـد خیلـی مهم نیسـت.
بایـد تلاش کنیـم کـه تیـم از ایـن بحـران
خارج شـود.
مدیرعامـل باشـگاه مـس رفسـنجان بـا
انتقـاد از نتایـج ایـن تیـم در لیـگ دسـته
اول یـادآور شـد :در  8هفتـهای کـه برگـزار
شـده مـا تنهـا  4امتیـاز گرفتهایـم و در
رتبـه شـانزدهم قـرار گرفتهایـم که بـه هیچ
عنـوان زیبنـده مـس ،کالنتـری و بازیکنـان
نیسـت .بـه دلیل کسـب این نتایـج هم تمام
ایـن افـراد از جملـه خـود مـن  10درصد از
قراردادشـان کسـر خواهـد شـد و حـاال در
صـورت بهبـود نتایـج و جبـران امتیـازات از
دسـت رفتـه مـا ایـن جریمـه را بازخواهیـم
گرداند.
زینلـی در مـورد اینکـه اگر با کریسـتوویچ
بـه توافـق نرسـند گزینـه دیگـری را بـه
کادر اضافـه میکننـد یـا خیـر گفـت :مـا
صحبتهایـی را بـا این مربـی انجـام دادهایم
امـا اگـر بـه نتیجـه نرسـیدیم اولویتمـان
مربیـان بومـی کـه بـا آنهـا صحبـت خواهیم
کـرد و کادر را تقویـت میکنیـم.
وی در مـورد علـت عـدم نتیجـه گیـری
مـس تاکیـد کـرد :وقتـی تیمـی شکسـت
میخـورد همه مسـئوالن باشـگاه و بازیکنان
مقصـر هسـتند از مـن مدیرعامـل گرفتـه تا
کادر فنـی ،بازیکنـان و همـه افـراد .البتـه
 5-4امتیـاز بـه خاطر اشـتباهات داوران بود
کـه کمیتـه داوران هـم این موضـوع را تائید
کـرد .برخـی از امتیازهـا هـم به خاطـر این
بـود کـه اسـترس بازیکنان بیـش از حد بود.
کالنتـری در انتخـاب بازیکنان اشـتباه نکرد
امـا متاسـفانه اتفاقاتـی افتـاد کـه آن نتایـج
کـه مدنظرمـان بـود کسـب نکردیم.

بـا لغو انتخابـات شـورای فیفا در آسـیا با
البـی قطریهـا ،علـی کفاشـیان بـا احتمال
بازگشـت نایب رییس قطری ،شـانس حضور
در فیفا و کسـب یک کرسـی قدرتمنـد را از
دسـت داد و عملا فوتبـال ایـران یـک بـار
دیگـر از عربهـا رودسـت خـورد .ایـن بار با
مدیریـت فـردی غیر از کفاشـیان!
صبـح دیـروز کنفدراسـیون فوتبال آسـیا
بـه منظـور انتخـاب نماینـدگان ایـن قـاره

خانـواده یکـی از
مهمتریـن نهادهای
اجتماعـی اسـت
کـه بـر پایـه ی
سیمین سلطانی نژاد ازدواج قـرار گرفتـه
کارشناس ارشد روانشناسی
اسـت در بیـن
نهادهـای مختلـف جامعـه کانـون
مقـدس خانـواده بهتریـن مـکان
بـرای تربیـت جسـم و روان اسـت
خانـواده از نخسـتین و مهمتریـن
نهـاد هـای اجتمـاع اسـت کـه برای
رفـع نیازهـای حیاتـی و عاطفـی
انسـان و بقـای جامعـه ضـرورت
تـام دارد .رضایتمنـدی زناشـویی
از جملـه عواملـی اسـت کـه در
پایـداری زناشـویی و ثبـات نظـام
خانـواده نقـش موثـری ایفـا مـی
نمایـد .رابطـه زناشـویی پایـه ای
بـرای رابطـه ی والدینی اسـت .برای
یـک زوج سـخت اسـت کـه زن و
شـوهر خوبی نباشـند و بخواهند که
والدیـن بـا کفایتی باشـند .بسـیاری

در شـورای فیفـا تشـکیل جلسـه داد ،امـا با
اعتـراض  42نماینده فدراسـیون عضو از 44
نماینـده حاضـر در ایـن کنگـره ،انتخابـات
اعضـای آسـیایی شـورای فیفـا از دسـتور
جلسـه خارج شـد.
بـرای انتخابات فیفا ،علی کفاشـیان ،نایب
رییـس فدراسـیون فوتبـال ایران هـم نامزد
بـود و بـا توجـه بـه انتخـاب دو نفـر از میان
سـه نماینـده ،کفاشـیان از شـانس باالیـی

از مشـکالتی کـه خـود را در قالـب
رفتارهـای اعضـای خانـواده بـه طور
انفـرادی نشـان مـی دهـد خـواه
والدیـن یـا فرزنـدان مـی تواننـد به
تنش های زناشـویی مربوط باشـند.
در روابـط تعاملـی دو فـرد نـه تنهـا
از یکدیگـر تاثیـر مـی پذیرنـد بلکه
از سـایر اجـزای سیسـتم نیـز تاثیـر
پذیرفتـه و هـم بـر آنهـا تاثیـر مـی
گـذارد  .بنابرایـن تغییـر هـر جـز
سیسـتم درکل سیسـتم اثـر مـی
گـذارد .زیـر سـاخت هـر گونـه
پـرورش و تکامـل اجتماعـی ،روانی
و اخالقـی ،اقتصـادی و دینـی در
خانـواده شـکل مـی گیـرد  .اگـر به
هـر دلیلـی نتوانیـم ایـن بنیـان را
مسـتحکم نماییم هرگـز نمی توانیم
معیارها و ارزش های خود را اسـتوار
و بـه نسـل هـای بعد منتقـل کنیم.
ازدواج بـه عنـوان مبنـای شـکل
گیـری نهـاد خانـواده و مهمتریـن
واقعـه در زندگـی فردی همـواره در

بـرای عضویـت در فیفا برخـوردار بـود ،اما با
اتفاقـات امـروز همـه چیـز بـه آینـده و اما و
اگـر موکـول شـد .اتفاقاتـی کـه با بازگشـت
احتمالـی رقیـب قطـری به جمـع کاندیداها
شـانس کفاشـیان برای عضویـت در فیفا نیز
حتما بـه حداقـل خواهد رسـید.
نکتـه قابـل توجـه در ایـن موضـوع البی
سـنگین قطریهاسـت کـه نبایـد نادیـده
گرفـت .فیفـا اخیـرا سـعود المهنـدی ،نایب
رییـس فدراسـیون فوتبـال قطـر را پـس از
تحقیـق درباره فسـاد در فوتبال از فهرسـت
نامزدهـا حـذف کـرد ،امـا المهنـدی کـه به
شـدت بـه ایـن اتفـاق اعتـراض داشـت در
نهایـت امـروز قدرتـش را در حضـور جیانی
اینفانتینـو بـه رخ فیفـا کشـید و مانـع از
برگـزاری انتخاباتـی شـد کـه اعـراب در آن
کاندیـدا نداشـتند ،آن هـم بـا  42رای.
ایـن اتفـاق در حالـی بـرای چندمیـن بار
در قـاره آسـیا رخ میدهـد که در سـالهای
گذشـته عملا کشـورهای عربـی حـرف
نخسـت را دربـاره تصمیمـات فوتبالـی ایـن

افکار عمومی جامعـه و در تحقیقات
علمـی مـورد توجـه قـرار گرفتـه
اسـت .ازدواج یـک نهـاد اجتماعـی
و حقوقـی مهـم اسـت کـه از طریق
فراهـم کردن مجموعـه ی خاصی از
حقوق ،امتیازات ،تعهدات مسئولیت
ها و انتظارات نقشـی موثـر از روابط
زناشـویی پایـدار حمایت مـی کند و
موجـب بقـا و تـداوم نهـاد خانـواده
و سـاختار اجتماعـی مـی شـود امـا
ایـن رویـداد همچنـان از ظرفیـت
فشـار زا بـون برخـوردار اسـت .نـوع
نگـرش اسلام بـه ازدواج مبتنـی بر
تاثیـر عمیـق دینـی ،اجتماعـی و
روانـی آن بـر فرد اسـت .نابسـامانی
ازدواج و عـدم خشـنودی در زندگی
زناشـویی بـه طـور معنـاداری بـا
شـیوع اختالالت عاطفـی و هیجانی
در جمعیـت عمومی رابطـه دارد .در
صورتـی کـه ازدواج هـای رضایـت
بخش باعث ارتقا سلامت همسـران
و مانـع رویدادهـای منفـی زندگی و
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قـاره زدهانـد و کشـوری ماننـد ایـران بـه
عنـوان تیم نخسـت فوتبـال آسـیا کمترین
نقـش را در دیپلماسـی فوتبالـی قـاره کهن
داشـته اسـت.
چـرا فدراسـیون فوتبـال ایـران اینقـدر
در مباحـث اجرایـی فوتبـال آسـیا ضعیـف
اسـت؟ چـرا کنترل همـه چیز فوتبال آسـیا
در اختیـار کشـورهای کوچک عربی اسـت و
ما همیشـه تنهـا نظارهگر تصمیمـات اعراب
بـرای فوتبال آسـیا هسـتیم؟
قبل تـر از انتخابات امروز هم ،فدراسـیون
فوتبـال ایران عملا در رقابت با عربسـتان و
اعراب همیشـه بازنده بوده اسـت .فدراسیون
علـی کفاشـیان سـال گذشـته در موضـوع
میزبانـی بازیهـای نماینـدگان ایـران در
لیـگ قهرمانـان آسـیا شکسـت سـنگینی
از سـعودیها خـورد .در ایـن سـالها کـم
نداریـم مثالهایـی دیگـر از چالـش فوتبالی
ایـران با اعـراب که در نهایت رقیب همیشـه
پیـروز میـدان بوده اسـت .تا چنـد روز دیگر
مسـابقات لیگ قهرمانـان آسـیا  2017آغاز

خواهـد شـد و بـاز هـم حتمـا سـعودیها
ماجـرای تکـراری عـدم حضـور در ایـران را
تکـرار خواهنـد کـرد امـا سـوال ایـن اسـت
کـه آیـا سیاسـت اجرایـی فوتبـال ایـران در
ایـن موضوع تغییر کـرده یا اندیشـهای برای
تغییـر وضـع موجـود انجام شـده اسـت؟
هنـوز مشـخص نیسـت کـه ایـن ضعـف
تاریخـی کـه در سـالهای اخیـر بـه ضـرر
ایـران هـم تمـام شـده چـه زمانی بـر طرف
خواهـد شـد .بـدون شـک کشـوری در
عرصههـای ورزشـی موفـق خواهـد بـود که
ل ورزشـی از دیپلماسـی
علاوه بـر پتانسـی 
قدرتمنـدی نیـز برخـوردار باشـد.
در طـی ایـن سـالها علیرغـم قـوی
ظاهر شـدن در سـر دادن شـعار بـرای غلبه
ورزشـی بر اعـراب ،امـا عمال آنها دسـت باال
را داشـتهاند .آیـا فدراسـیون فوتبـال مهدی
تـاج در ایـن وضع اسـفناک تاریخی تغییری
ایجـاد خواهد داد .فعال کـه در اولین چالش،
غائلـه را بـه راحتی به حریف سـنتی و عرب
خود باخت/.ایسـنا

رضایت زناشویى

مشـکالت روانشـناختی در آنهـا می
شـود .پیامدهـای بد طلاق در پیکر
اجتمـاع و پدیـد آمـدن نابسـامانی
متعاقـب آن بـرای زن و شـوهر د
ر ابعـاد مختلـف روانـی ،رفتـاری،
اقتصـادی و اجتماعـی حائـز اهمیت
می باشـد.
زوج هـای جـوان مهمتریـن
سـرمایه هـای انسـانی و تولیـد
کننـدگان نسـل آینـده انـد ،نسـلی
کـه بایـد بـرای رشـد و توسـعه ی
جامعه از سلامت جسـمانی و روانی
برخـوردار باشـند .الزمـه ی ایـن
سلامت نیـز برخـورداری از حداقل
رضایـت در امور زناشـویی اسـت .به
این دلیـل آگاهی و اطلاع از عوامل
ایـن رضایـت از جملـه میـزان و نوع
رضایـت زناشـویی بـه عنـوان نیـاز
مـرزی بـرای هـر نـوع برنامـه ریزی
روابـط در زندگـی الزم و ضـروری
اسـت .رضایت زناشـویی یـک تجربه
ی شـخصی در ازدواج اسـت کـه
تنهـا توسـط خود فـرد در پاسـخ به
میـزان لذت رابطه ی زناشـویی قابل
ارزیابـی اسـت .رضایت زناشـویی به
انتظـارات افـراد بسـتگی دارد.
یکـی از مهمتریـن عواملـی کـه
کارکـرد موثر یـک خانـواده را تحت
تاثیـر قـرار می دهـد رضایت اعضای
خانـواده بـه خصـوص زن و شـوهر
اسـت .بـه علاوه وجـود نارضایتـی
در روابـط بین همسـران بـه کاهش
میـزان سلامت و بهداشـت روانی و
کم شـدن میـزان رضایـت از زندگی
مـی انجامد.
رضایتمنـدی زناشـویی را بـه
صـورت نگـرش هـا یـا احساسـات

کلـی فرد نسـبت به همسـر و رابطه
اش تعریـف می کننـد .رضایتمندی
زناشـویی یـک پدیـده درون فـردی
و یـک برداشـت از همـه ی روابـط
اسـت و هنگامـی بـه کار مـی رود
کـه واحـد تحلیل فرد اسـت و هدف
تجزیـه و تحلیل نگـرش های ذهنی
افـراد دربـاره ی همسـر ،رضایـت
زناشـویی ،احساسـات عینـی از
خشـنودی و رضایـت و لـذت تجربه
شـده توسـط زن و شـوهر اسـت که
همـه ی جنبـه هـای ازدواجشـان را
مـد نظر قـرار می دهند .خشـنودی
زناشـویی یکـی از عوامل مهم و موثر
بر سلامت روانی و سـاختار خانواده
مـی باشـد همچنیـن رضایتمنـدی
زناشـویی یکـی از مهمتریـن
شـاخص هـای رضایـت از زندگـی
اسـت کـه بـر میـزان سلامت روان
و میـزان رضایـت از روابط اجتماعی
زوجیـن تاثیر مـی گذارد .از سـویی
ناسـازگاری زناشـویی در رابطـه
زوجیـن موجـب اختلال در روابـط
اجتماعـی ،گرایـش بـه انحرافـات و
افـول ارزش هـای فرهنگـی بین زن
و شـوهر مـی شـود.
خشـنودی زناشـویی یکـی از
عوامـل مهـم و موثـر بـر سلامتی
زنـان اسـت .زنـان برخـوردار از
سلامت جسـمی ،روانـی و عاطفی
پایـه هـای مسـتحکم زندگـی
خانوادگـی سـالم و توام با سـعادت
هسـتند .بـرای چندیـن دهه اسـت
که رضایت زناشـویی مـورد مطالعه
قـرار می گیـرد .محققان بـه هنگام
مطالعـه ی ایـن مقولـه در طـول
دوران ازدواج دریافتنـد کـه در

طـی مراحـل اولیـه ازدواج رضایـت
زناشـویی افزایش می یابد و در طی
 ۱۰تـا  ۲۰سـال بعـد رو بـه کاهش
مـی گـذارد و بعد از اینکـه فرزندان
خانـه را تـرک مـی کننـد زوجیـن
مجـال بیشـتری بـرای تقویـت
رابطـه ی زناشـویی و صمیمیت می
یابنـد ایـن کاهـش میـزان رضایت
زناشـویی غالبـا به افزایش اسـترس
در طـول ایـن دوران مرتبـط اسـت
اسـترس هایـی چون کنـار آمدن با
رسـیدن فرزنـدان بـه سـن جوانی،
مراقبـت از والدیـن سـالخورده،
احسـاس پوچـی ،مسـائل مالـی و
بازنشسـتگی.
زندگـی زناشـویی همیشـه در
معـرض خطـر بـروز اختالفـات
متعـددی از جملـه  :اعتیاد همسـر،
مشـکالت مالـی و اقتصـادی و
بیماری روانی ،جسـمی و یا جنسـی
یکـی از زوجیـن مـی باشـد ولـی
گاهـی اختالفـات به گونـه ای کامال
متفـاوت خـود را نشـان مـی دهـد.
بیشـتر اختالفـات زناشـویی با وجود
نظام مشـکالت بـه دلیل عـم توافق
زوجیـن در حل مسـائل زندگی و یا
عـدم عالقه زوجین بـه یکدیگر و نه
بـه علـت وجـود اختالفـات بنیادین
اسـت بلکـه هـر دو طـرف در عیـن
دوسـت داشـتن یکدیگـر در روابـط
خـود بـه گونـه ای نـا خواسـته و
شـاید بـه دلیل نـا آگاهـی از ویژگی
هـا و صفات شـخصی دچار مشـکل
مـی شـوند کـه در نتیجـه منجـر به
بـاال گرفتن مشـکالت زندگی و افت
رضایتمنـدی زوجـی و حتـی طالق
می شـود.
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«آرت زی» نمونه استارت آپ موفق ایرانی
میثـم دهقانـی ،مدیرعامـل اسـتارت
آپ «آرت زی» ( )Artzyکـه در عرصـه
فـروش مسـتقیم آثـار هنـری ایرانـی ،بـه
ویـژه صنایـع دسـتی ،فعالیـت دارد ،گفت:
«آرت زی (شـرکت مانـدگار نقش سـپنتا)
از خـرداد  1394فعالیت خـود را در عرصه
فـروش مسـتقیم آثـار هنـری ایرانـی ،بـه
ویـژه صنایـع دسـتی ،در شـتاب دهنـده
دیمونـد (دانشـکده فنـی دانشـگاه تهران)
آغـاز کرده اسـت.
این شـرکت در این مدت توانسـته است
علاوه بـر جـذب سـرمایه اولیه مـورد نیاز
از ایـن شـتاب دهنـده ،همـکاری خوبـی
بـا شـهرداری تهـران و سـازمان میـراث
فرهنگـی ،صنایـع دسـتی و گردشـگری
داشـته باشـد».
او افـزود« :آرت زی طـی فعالیـت خـود
توانسـته اسـت بیـش از  250تولید کننده
اثر هنری را از سراسـر کشور جذب ،و برای
عرصـه محصـوالت آنهـا در نمایشـگاههای
مختلـف (نمایشـگاه گردشـگری و صنایـع

وابسـته ،نمایشـگاه ملـی صنایع دسـتی و
غیـره) و فضـای مجازی (وب سـایت آرت
زی و شـبکه هـای اجتماعـی) اقـدام کند.
«بازدهـی و بـه سـود رسـیدن کار بـه
طـرح و ایـده آن بسـتگی دارد ،امـا به طور
میانگیـن زمانـی بیـن سـه تـا پنـج سـال
بـرای آن در نظـر گرفتـه مـی شـود .ایـن
زمـان بـرای آن اسـت کـه جـذب سـرمایه
انجـام شـود و طـرح بتوانـد رشـد کافـی
داشـته باشـد
دهقانـی دربـاره سـاختار آرت زی گفت:
«آرت زی مجتمعـی تجـاری بـرای عرضـه
مسـتقیم محصـوالت هنـری اسـت؛ بـه
ایـن ترتیـب کـه هر هنرمنـد مـی تواند به
صـورت رایـگان فروشـگاه اینترنتـی خـود
را در آرت زی ایجـاد کـرده ،بـرای عرضـه
مسـتقیم محصـوالت خـود اقـدام کنـد».
او ادامـه داد« :کارشناسـان فـروش و
بازاریابـی ارت زی آمـوزش هـای الزم
بـرای بهبـود کسـب و کار و عرضـه بهتـر
محصـوالت ر ا بـه صـورت اختصاصـی بـه

هـر هنرمنـد مـی دهنـد و بـا اسـتفاده از
شـبکه های مختلف راه را بـرای فروش هر
چه بیشـتر محصـوالت او آمـاده می کنند.
خریـدار در آرت زی ،علاوه بـر کاال ،بـا
خالـق و پدیدآورنـده محصـول و نیز قصه
ای کـه پشـت تولیـد هـر محصـول وجـود
دارد آشـنا می شـود» .مدیرعامل اسـتارت
آپ آرت زی بـا تاکیـد براینکـه آرت زی از
مرکز توسـعه تجـارت الکترونیکی صنعت،
معـدن و تجارت نشـان اعتماد ،و از سـایت
سـاماندهی وزارت ارشـد نشـان طالیـی
دریافـت کرده اسـت ،از تالش بـرای فراهم
کردن زیرسـاخت های الزم بـرای صادرات
ایـن آثار خبر داد .او درباره حضور سـرمایه
گـذاران در این طرح هم گفـت« :تیم آرت
زی پس از حضور و طی دوره پیش شـتاب
دهـی در شـتاب دهنده دیموند توانسـت با
ارائـه طرح کسـب و کار خـوب و قابل دفاع
خـود ،سـرمایه گـذاران این شـتاب دهنده
را برای سـرمایه گذاری صدمیلیون تومانی
روی اسـتارت آپ خـود مجـاب کند».

استارت آپ چیست و
بهترین سرمایه گذاری
کیست؟

دهقانـی کـه در جـذب سـرمایه گـذار
موفـق بوده و بازدهی مناسـب هم رسـیده
اسـت ،گفـت« :اکنـون ایـن اسـتارت آپ
روزهـای پایانـی دوره شـتاب دهـی خود را
مـی گذارنـد و درحـال مذاکـره با سـرمایه
گـذاران بـرای دور دوم جـذب سـرمایه
است».
او همچنیـن درباره مشـکالت و چالش
هـای موجـود در ایـن راه افزود«:جـذب

سـرمایه اولیـه ،انتخـاب نـوع کاالهـای
قابـل عرضـه در سـایت ،جـذب نیـروی
انسـانی متخصـص و متعهـد و شـاداب،
طراحـی خدمـات ،بحـث هـای مالیاتـی
و قانونـی ،ارتبـاط بـا هنرمنـدان و جلب
اعتمـاد انهـا ،مدیریت هزینـه ،و تبلیغات
از مشـکالت و چالـش هـای مهـم ایـن
راه بـوده اسـت کـه به مـرور آنهـا را رفع
کـرده ایم».

توصیه هایی برای مواجهه استارت آپ ها
با شرکت های سرمایه گذاری مخاطره پذیر

استوار ریسک پذیر
گام های
ِ

محمد صادق سبحانی
کارشناس مرکز نوآوری فناپ
تامیـن مالـی و جـذب سـرمایه
یکـی از دغدغـه هـای مهـم بنیان
گـذاران اسـتارت آپ هـا بـرای
توسـعه کسـب و کار و ورود موفـق
بـه بـازار اسـت .یکـی از گـروه
هایـی کـه درزمینـه اسـتارت آپ
هـا سـرمایه گـذاری مـی کننـد
صنـدوق هـا یـا شـرکت هـای
سـرمایه گـذار مخاطـره پذیـر
( )venture capitalهسـتند در
ایـن یادداشـت به صـورت خالصه
مهـم تریـن مـواردی را کـه بایـد
یـک اسـتارت آپ در مواجهـه بـا
ایـن شـرکت هـا در نظـر داشـته
باشـد بررسـی مـی کنیـم.
جایگاه استارت آپ خود
را چرخه عمر کسب و کار
بشناسید
هـر اسـتارت آپ طـی مـدت
فعالیـت خـود مراحـل متعـددی را
سـپری مـی کنـد .همانطـور کـه در
نمودار مشـاهده می کنیـد ،این روند
بـا یـک ایـده آغـاز و تـا رسـیدن به
یک کسـب و کار بالـغ ادامه پیدا می
کنـد .گـروه هـای مختلـف سـرمایه
گـذار نیـز در هر مرحله متناسـب با
سـطح بلوغ اسـتارت آپ ها روی آنها
سـرمایه گـذاری مـی کننـد .برایـن

اسـاس سـرمایه گـذاران خطرپذیـر
یـا همـان وی سـی هـا در مرحلـه
ای کـه محصـول یـا خدمـت شـما
آمـاده عرضـه انبـوه بـه بـازار اسـت
مـی توانند روی پروژه شـما سـرمایه
گـذاری کننـد ،بنابراین اگـر هنوز به
محصـول اولیه دسـت نیافتـه اید به
وی سـی هـا مراجعـه نکنیـد بـرای
ارتقـای سـطح آمادگـی خـود مـی
توانیـد از حمایـت های مراکز رشـد
بـا شـتاب دهنـده بهـره مند شـوید.
تیم خود را آماده
ارزیابی کنید
تیـم شـما مهمتریـن عامـل
موفقیت کسـب و کار شـما خواهد
بـود؛ بنابراین بدیهی اسـت که وی
سـی ها تیـم اسـتارت آپ را بدقت
ارزیابـی کنند؛ پس درباره انسـجام
تیمـی و کامـل بودن تیم اسـتارت
آپ خـود اطمینـان حاصـل کنید.
در ایـن تیـم باید تمامـی تخصص
هـای الزم بـرای پیشـبرد کسـب
و کار وجـود داشـته باشـد .دربـاره
نحـوه توزیع سـهام با اعضـای تیم
تان بـه طور شـفاف گفتگـو کرده،
سـهام اسـتارت آپ را بـه صـورت
عادالنـه میـان اعضا تقسـیم کنید
تـا در آینـده اختلاف پیـدا نکنید.
در جلسـه ای که با کارشناسـان
وی سـی خواهیـد داشـت ممکـن

افقی
 -1فیلمهای مستند و حقیقی  -شهری در ایران
 -2از آثـار تاریخـی دوره نادرشـاه افشـار در ایـران -شـهر
آلمانـی
 -3از اصطالحـات علمـی کشـاورزی -مـردم صحرانشـین و
بیابانگرد
 -4راه میان بر -جانشینان -از ماههای میالدی
 -5فوری -ماورا -اشاره به دور
 -6از مارها -زین و برگ اسب -مزارها
 -7وسیله نقلیه عمومی -آب عربی -فراوان
 -8آگاهی داشتن -رهگذران
 -9مربی شاهزادگان قدیم -اتوبوس هوایی -خاشاک
 -10از نیروهای سه گانه -پست و فرومایه -نام دخترانه
 -11شیمیدان ایتالیایی
 -12ضمیر جمع اشاره به نزدیک -متد -پدر ترکی
 -13عضوی در صورت -رودخانه -عسس
 -14زگیـل و وردان -آدم مـادی و پـول دوسـت -درخـت
زبـان گنجشـک
 -15دیدار -مرغ سحر
عمودی:
 -1فیلسـوف فرانسـوی -سرگشـته و بیخود شـدن از شـدت
حـزن و انـدوه -آتـش عظیم
 -2فیلمی از جواد افشار -سوغات یزد -جشن و شادمانی
 -3حرف درد -از شهرهای مهم ژاپن -نیمه دیوانه
 -4موقر و سنگین -اندوهگین شدن -دستها
 -5گوشـه گیـری و عزلـت -کنایـه از شـخص عبـوس و
غمگیـن
 -6جهالت -نیم صدای حمار -از شهرهای بلغارستان
 -7چاره جویی ها -تن ها و بدن ها -هنوز بیگانه
 -8تکـرار حـرف دوازدهـم -نوعـی پارچـه نـازک گلـدار-
بیمـاری

اسـت آنهـا بـرای ارزیابی تیـم تان
آمـوزن هایی جـدی انجـام دهند،
پس بهتر اسـت دربـاره این آزمون
هـا مطالعـه و یـک بار تیـم خود را
در معـرض آنهـا قـرار دهید.
بـه طـور معمـول وی سـی هـا
انتظـار دارند تمامـی اعضای اصلی
تیـم شـما بتوانند حداقـل به مدت
سـه تـا پنج سـال به فعالیـت تمام
وقـت در اسـتارت آپ متعهـد
باشـند؛ پـس اعضـای تیم خـود را
در ایـن بـاره آمـاده کنیـد و بعد از
آن سـراغ وی سـی هـا برویـد.
صبور باشید و خود را برای
جلسات متعدد ارزیابی با وی
سی ها آماده کنید
وی سـی هـا ریسـک پذیـر
هسـتند ،امـا بـا سـرمایه خـود
قمـار نمـی کننـد؛ بنابرایـن بایـد
دربـاره ریسـک هایـی کـه ممکـن
اسـت در آینـده بـا آن هـا مواجـه
شـوند اشـراف کافـی پیـدا کننـد؛
بـه همیـن سـبب اکثـر وی سـی
هـا یـک واحـد ارزیابی متشـکل از
کارشناسـان خبـره فنـی و کسـب
و کاری و مالـی دارنـد؛ بنابرایـن
انتظار نداشـته باشـید در جلسـات
اول از یـک وی سـی پاسـخ مثبت
یـا منفـی دریافـت کنیـد.
در جلسـات ارزیابـی بایـد یک

 -9نواحی سردسیر -از دستگاههای گیرنده فرکانس-
-10ام الخبائت -هضم غذا
 11از شـهرهای مذهبـی -سـاختمان بسـیار بلنـد -لعـن و
دشـنام -12شـهری در کانـادا -بهـره -زمسـتان
 -13قاضی ورزشی -تقلیل و کاهش -رهیق
 -14شایسـتگی -ذره ای که در هسـته اتـم آن بار الکتریکی
وجود ندارد
 -15از کشورهای اسیایی مشگ -پاندول

محمدعلی گلچین
طراح جدول
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طـرح کسـب و کار کامـل همـراه
داشـته باشـید و بتوانیـد پـس از
ارائـه ای موجـز و کامـل و جذاب
بـا اعتمـاد بـه نفـس کامـل بـه
پرسـش هـای ارزیابـان پاسـخ
دهیـد .ایـن پرسـش هـا بیشـتر
بـه مـدل کسـب و کار ،بـازار و
مزیـت هـای رقابتـی معطـوف
هسـتند و البتـه در پایـان نحـوه
ارزش گـذاری اسـتارت آپ شـما
را بررسـی خواهند کـرد .در ذهن
خـود پاسـخی قابـل قبـول بـرای
ایـن پرسـش هـا مهیـا کنیـد.
در محاسبه سرمایه مورد نیاز
استارت آپ خود و ارزش
گذاری آن واقع بین باشید
در بـرآورد سـرمایه کـه نیـاز
داریـد به افـراط یا تفریـط نیفتید.

براسـاس جریـان نقـدی بـرآورد
شـده در طرح کسـب و کار ،مقدار
سـرمایه ای را کـه نیـاز داریـد
تخمیـن بزنید .این موضـوع درباره
ارزش گـذاری هـم صـادق اسـت،
شـما بـا ارزش گـذاری غیرواقعـی
طـرح نمـی توانیـد نظـر وی سـی
هـا را جلـب کنیـد .البتـه ارزش
اسـتارت آپ خـود را تـا حـدی
پاییـن نیاوریـد کـه انگیـزه کار و
تلاش را از شـما بگیـرد .دربـاره
روش هـای ارزش گـذاری مطالعـه
کنیـد و از کارشناسـان مشـاوره
بخواهیـد.
به وی سی ها فقط به چشم
تامین کنندگان سرمایه نقدی
نگاه نکنید
وی سـی هـا علاوه بـر تامیـن

مالـی ،در مدیریـت طـرح شـما
هـم مشـارکت خواهنـد کـرد .این
موضـوع ممکـن اسـت در قالب در
خواسـت تعییـن یک عضـو هیئت
مدیـره یـا دریافـت سـهام ممتـاز
با شد .
این کار وی سـی هـا را مداخله
آنهـا در اداره شـرکت ندانیـد .اگـر
وی سـی سـرمایه گـذاری مجـرب
و متخصـص درم وضـوع فعالیـت
اسـتارت آپ شـما باشـد ،خیلـی
خوش اقبال هسـتید؛ زیرا شـما به
پول هوشـمند ()smart money
دسـت یافتـه ایـد؛ بنابرایـن پیـش
از مراجعـه بـه هـر وی سـی درباره
حـوزه هـای فعالیـت و تجـارب
گذشـته آن اطالعـات کافـی جمع
آوری کنیـد.
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علی دانش
مدیر مرکز کارآفرینی طرفه نگار
«اسـتارت آپ» یا کسـب و کارهـای نوپا به
شـرکت یـا سـازمانی موقـت گفته می شـود.
اسـتارت آپ ها به دنبال جسـتجوی راه حلی
بـرای یـک مـدل کسـب و کار قابل توسـعه و
تکـرار پذیـر راه اندازی می شـوند و می توانند
در هر شـکلی ایجاد شـوند؛ اما لغات اسـتارت
آپ بیشـتر برای شـرکت هایی به کار می رود
که رشـد سـریعی دارند و در زمینه تکنولوژی
فعالیـت مـی کننـد .سـرمایه گذارهـا در این
زمینـه بـه آن دسـته از کارهـای نوپایی جلب
مـی شـوند کـه بـه نسـبت خطرشـان سـود
باالیـی دارنـد و مقیـاس پذیرتر هم هسـتند؛
بنابرایـن آنها هزینه راه اندازی کمتر ،ریسـک
زیـاد و توان بالقوه باالیی برا برگردان سـرمایه
دارنـد .سـرمایه گـذاران فرشـته از کارآفرینان
بخـش خصوصی هسـتند .این افراد مشـاوران
حرفـه ای و مجـرب در زمینـه هـای مدیریت
کسـب و کار ،بازاریابـی و غیـره دارنـد کـه
مـی تواننـد تجربیـات و ارتباطات خـود را در
اختیـار اسـتارت آپ ها قرار دهند .اینجاسـت
کـه اهمیـت نحـوه ورود یـک سـرمایه گـذار
مشـخص مـی شـود و بـه همین دلیل اسـت
کـه بـه آورد مالـی ایـن گـروه پول هوشـمند
گفتـه می شـود.
سـرمایه گـذاران فرشـته پـول هوشـمند را
در اختیـار اسـتارت آپهـا قرار میـد هند و با
دریافـت سـهام و تصـدی مدیریـت علاوه بر
مشـارکت در هدایت شـرکت ،تجربه تجاری و
ارتباطـات بـازار خود را در اختیار این شـرکت
هـا قـرار مـی دهند .بایـد گفت نـرخ موفقیت
تجـاری نـوآوری هـای تحت پوشـش این نوع
سـرمایه گـذاران بسـیار باالتـر از میانگیـن
اسـت؛ بـه همیـن دلیـل سالهاسـت سـرمایه
گـذاران فرشـته بـا حمایـت از شـرکت هـای
کوچـک و کارافریـن نقـش چشـمگیری در
خلـق فرصـت هـای شـغلی ،رشـد اقتصـادی
و افزایـش تـوان رقابـت بیـن المللی کشـورها
داشـته اند.

آینده استارت آپ ها
در گرو آموزش
و سرمایه گذاری

لیلی شهیر
«اسـتارت آپ» و تـب و تـاب جهانـی
آن چنـد سـالی اسـت بـر شـهرهای بـزرگ
تاثیـر گذاشـته و توجـه فعـاالن اکوسیسـتم
کارآفرینـی را بـه خـود جلـب کرده اسـت؛ به
طـوری کـه مسـئوالن اذعـان مـی کننـد که
اشـتغال زایـی از ایـن طریق سـریع تـر و کم
هزینه تر اسـت و باید برای گسـترش سـرمایه
گـذاری امـور مربوط بـه این حوزه اقـدام کرد.
دولـت هـم به تازگی بسترسـازی مناسـبی
بـرای حضـور شـرکت هـای دانـش بنیـان و
اسـتارت آپـی در پارک های علمـی و فناوری
انجـام داده و تسـهیالت و معافیـت هـای
مالیاتـی بـرای آنهـا اختصـاص داده اسـت.
شـرکت هـای دانش بنیان واسـطه هایی برای
تبدیـل نـوآوری ها بـه تکنولوژی هسـتند که
البتـه هنـوز محدودیت هایی بـرای آنها وجود
دارند.
هـر چنـد ایـن موضـوع از بحـث سـرمایه
گذاریـج داسـت که عمومـا خود اسـتارت آپ
هـا و سـرمایه گـذاران خطرپذیـر انجـام مـی
دهنـد ،نشـانگر شـکل گیـری اتفاقـات خوبی
در ایـن حـوزه اسـت.
همچنیـن توجـه بـه ایـن موضـوع را مـی
تـوان از حضـور پررنـگ تعـداد زیـادی از
صاحبـان کسـب و کارهـای نوپـا در «فیـن
اسـتارز» (بزرگترین رویداد اسـتارت آپ های
بـازار سـرمایه خاورمیانـه و شـمال افریقا) که
مـاه گذشـته برگـزار شـد حـس کـرد .در آن
جمـع بـه جـز صاحبـان اسـتارت آپ ،انـواع
مختلفـی از سـرمایه گـذاران هـم حضـور
داشـتند و مشکالت را بررسـی و در این حوزه
بـا هـم تبـادل نظـر کردند.
بنابرایـن اینـده ای امیدوار کننـد ،همراه با
توسـعه برای کارآفرینی و تجـارت الکترونیک
انتظـار میـرود؛ البته آموزش ،فرهنگ سـازی،
درک صحیـح از مفهـوم کارآفرینی و اسـتارت
آپ ،تشـریح روشـهای سـرمایه گـذاری و رفع
نقایـص موجـود شـروطی الزم برای رسـیدن
به ایـن آینده امیـدوار کننده هسـتند.
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روزنامه سیاسی  -اجتماعی(عضو تعاونی مطبوعات کشور)
صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی پیام آوران کرمان
مدیر مسئول :علیرضا احمدی گوهری
مدیر عامل :نکیسا خدیشی سردبیر :بردیا امیرتیموری
دستیارسردبیر:رضا عبادیزاده
صفحه آرایی :علی اکبرزاده
روابط عمومی :راحیل عبادیزاده
مدیر داخلی :مریم شمس
نظرات نویسندگان دیدگاه شخصی آنان بوده و لزوما دیدگاه روزنامه نمی باشد.

دبیر سرویس فرهنگ و هنر :شهرام پارسا مطلق
دبیر سرویس کرمون :یاسر سیستانی نژاد
دبیر سرویس ورزش :هادی کاربخش
دبیر سرویس سفر :عرفان زارعی
دبیر سرویس فناوری و اطالعات :جاوید مومنی
دبیر سرویس حقوقی :پیام خسروی سعید

اطالعات

دبیر سرویس تکنولوژی :آرین اسدی
عکاس :محسن رجبپور
پیام ما رتبه  81با امتیاز  39/7در رتبه بندی
نشانی :کرمان ،بلوار جهاد ،نبش جهاد  ،48طبقه  3واحد 8
تماس مستقیم تحریریه32471390:
تلفنخانه 32435911 :و  32435908و 32435910

خبر

عکس نوشت

کارگاههای آموزشی و رایگان
«بدن و اشیاء» شروع شد

مي بيني چه شب ساكتي ست؟

سکه
طرح جدید

 11,160,000ریال

انگار هيچ كسي در دنيا نيست،

طرح قدیم

 11,165,000ریال

نیم سکه

 5,660,000ریال

يا شايد

ربع سکه

 2,960,000ریال

یک گرمی

 1,870,000ریال

من در دنياي هيچ كس نيستم...
ايگور استراوينسكي

طال
هر گرم طالی  18عیار

 1,139,200ریال

هر گرم طالی  24عیار

 1,518,480ریال

ایمیلnews@payamema.ir :
کانال تلگرامtelegram.me/payamema :
اینستاگرامpayamema_kerman :
آیین نامه اخالق حرفه ای پیام ما:
www.payamema.ir/akhlagh
پیش چاپ و چاپ :مهدوی (کرمان  -بلوار بوعلی)32134838-

ارز
دالر آمریکا

 35,690ریال

یورو

 40,300ریال

درهم امارت

 9,780ریال

یوآن

 5,450ریال

پوند

 46,770ریال
خودرو

سمند LX

 29,844,000تومان

رانا LX

 33,382,000تومان

سوزوکی ویتارا

 125,011,000تومان

سایپا SE 111

 20,270,000تومان

کیا سراتو دنده ای

 75,800,000تومان

برلیانس H230

 38,010,000تومان

لیفان X60

 61,100,000تومان

جک S5

 77,900,000تومان

550 MVM

 49,310,000تومان

عكس  :آرزو عليزاده

ویژه

کرمان کنسرت

وب سـایت کرمـان کنسـرت اولیـن و تنهـا مرجـع فـروش
الکترونیکـی بلیـط بـا امکان انتخـاب صندلی در اسـتان کرمان
اسـت .کرمـان کنسـرت آمادگـی خـود را بـرای همـکاری بـا
برگـزار کننـد گان کنسـرت و سـایر رویدادهـای فرهنگـی و
هنـری اعلام مـی دارد .کرمـان کنسـرت تنهـا یـک مرجـع
فـروش بلیـط نیسـت بلکه مـی توانید فـروش بلیـط را در چند
نقطـه بـه صـورت آنالیـن مدیریـت کنید.
www.kermanconcert.com
09352520005

آموزش

آموزش فیلم سازی در سه گام

آخریـن مهلـت ثبـت نـام  17مهرماه/جهـت ثبـت نـام به
ادرس  :چهـارراه طهماسـب آبـاد  ،مجتمـع فرهنگـی هنری
ارشـاد  ،طبقـه اول

آب و هوای کرمان
امروز

 13تا /34آفتابی

فردا

 12تا /34آفتابی

کارگاههـای پـروژه «بدن و اشـیاء» به سرپرسـتی بابک دقیقی
و کاری از گـروه تئاتـر «زا»،کـه از روز یکـم مهرمـاه در مرکـز
مطالعـات اجرایـی قشـقایی کار خـود را آغـاز کـرده ،با اسـتقبال
قابلتوجـه هنرجویـان و عالقهمنـدان تئاتـر روبـهرو شـده اسـت.
نمایـش «روایـت عاشـقانه» بـا کارگردانـی بابـک دقیقـی و به
عنـوان نمونـهای اجرایـی از آموزشهـای ایـن کارگاههـا ،تـا 14
مهرمـاه ،هـر روز جـز شـنبهها سـاعت  19در تاالر قشـقایی اجرا
میشـود .ایـن نمایـش بـا نگاهـی آزاد بـه نمایشـنامه «روایـت
عاشـقانهای از مرگ در ماه اردیبهشـت» نوشـته محمد چرمشـیر
و تمرکز بر پژوهش «بدن و اشـیاء» تولید شـده اس .در «روایت
عاشـقانه» ،حسـین محمدآبادی ،علی نفیسـی ،مهدی خسـروی،
رسـول نیـازی و سـجاد امیرمجاهدی بـازی میکننـد .همچنین
شـب گذشـته چهره هـای معروفـی از جمله نـادر فلاح ،مرجان
صفابخـش ،شـیرین يزدانبخـش ،رضا آشـفته  ،پروفسـور زاهدی
رئیـس کمیسـیون آمـوزش مجلـس شـورای اسلامی و جمـع
زیـادی از هنرمنـدان کرمانـی بـه تماشـای این نمایـش رفتند.
عالقهمنـدان بـه حضـور در کارگاههـا و تماشـای نمایـش
میتواننـد بـه سـایت تیـوال
www.tiwall.com/theater/revayateasheghane
مراجعـه کـرده یـا بـرای ثبتنـام بـا شـماره 09339929942
تمـاس گیرند.
آدرس :طهران .تئاتر شهر .سالن قشقایی.
هرشب ساعت 19

شبی در گورستان ارامنه

کلیـات ماجـرای
سـفر ارمنسـتان را
در شـمارهی قبـل
سـفر
سـرویس
عرفان
زارعی پیاممـا مطالعـه
@erfan
payamema.ir
کردیـد امـا سـفر
جزئیاتـی هـم دارد
کـه روایـت آنها خالی از لطف نیسـت.
روز سـوم و یـا چهـارم رکاب زدن
در ارمنسـتان بـود کـه بـه روسـتایی
کوهسـتانی رسـیدم و برای نهار توقف
کوتاهـی کـردم (در واقع آنقدر مسـیر
سـخت و پـر از کـوه و تپه و سـرباالیی
هـای طاقتفرسـا بـود کـه ایمـان
دارم بیشـتر مسـیر بجـای دوچرخـه
سـواری دوچرخـه را هـل داده بـودم)
در کافـهای محقـر سـفارش غـذا دادم
و وقتـی کـه منتظـر بـودم کافهچـی
آمـد و طبق معمول سـواالت روتین را
پرسـید که اهـل کجایـی؟ یـا از کدام
شـهر و روسـتاها عبور کردهای و غیره
کـه واقعـا جـواب دادن بـه آنهـا در آن
حال خسـتگی شـکنجهای بـود و دلم
میخواسـت همـهی جوابهـا را روی
کاغـذی بنویسـم و هرکس که سلام
کـرد فـورا یـک کپـی بـه او بدهـم و
خـودم را خلاص کنـم.
که مـردم بعضی از روسـتاها دارند
ایـن اسـت که بـه نوعی دوسـت دارند
محـل سـکونت خـود را خطرنـاک
جلـوه دهنـد و این دیالوگ را همیشـه
میشـنوید کـه شـب خیلـی مواظـب
بـاش ایـن منطقـه گـرگ و یـا خرس
دارد و مـن هـم که دیگر عـادت کرده
بـودم وقتـی کافهچـی شـروع کـرد به
گفتـن از خطرهـا و حیوانـات درنـده
فقـط سـر تـکان دادم و گفتـم اوکـی
مشـکلی نیسـت کـه طـرف سـکوت
اختیـار کند( ناگفته نمانـد که معموال
انگلیسـی بلـد نیسـتند و کل رابطـه
برپایهی اشـارات نظر و باد صبا شـکل
میگیـرد) خالصـه بـه هـر مصیبتـی
بـود دوبـاره بـه راه افتـادم هنـوز چند
کیلومتـری دور نشـده بـودم کـه آن
عالمـت کذایـی را دیدم”۱۱کیلومتر با
شـیب  ۹درجه” همیـن کافی بود که
کال روحیهام را از دسـت بدهم و از این
گذشـته بـاران هـم شـروع شـده بـود
مـن هم نـه راه پیش داشـتم و نـه راه
پـس با خـودم گفتـم چارهای نیسـت
فالنی باید ایـن دوچرخه را  ۹کیلومتر
ببـری بـاال حـاال میتوانـی رکاب بزن

نمیتوانـی هـل بـده فقـط برو.
پروسـهی شـیرین هـل دادن آغـاز
شـد و نا گفتـه نماند که هـر رانندهای
هـم کـه از کنـارم گـذر مـی کـرد بـا
لطـف و مرحمـت فـراوان مقـداری
از آبهـای در جـاده مانـده را بـه تـن
نحیفـم میریخـت تـا تکلیـف مهمان
نـوازی روشـن بشـه.
تقریبـا اواسـط راه بـودم کـه دیدم
حاالسـت کـه همینجـا از پـا دربیایم
سـمت راسـت جـاده درهای بـود
عمیـق و سـمت چپ هـم تپـ ه و کوه
در نتیجـه حتـی جا بـرای نفـس تازه
کـردن هـم نبود و بـاران هم بـی امان
میباریـد و خالصـه صداهایـی هم که
میشـنیدم صحبـت سـرما و دنـدان
بـود .تمام قـدرت بینایـی و تهماندهی
قوای بدنـی را خرج پیـدا کردن جایی
مسـطح کـردم که بتوانم چـادر را آنجا
سـرپا کنـم و خالصـه جـان بـه در
ببـرم ،کـه ناگهـان چشـمم بـه جمال
گورسـتانی روی آن تپه کذایی روشـن
شـد تنها جای مسـطح موجـود به هر
مصیبتـی بـود دوچرخه و وسـایل را از
راه پاکوب تپه باال کشـیدم و احسـاس
کـردم هتـل ۵سـتارهای روبـروی من
قـد علم کـرده.

مقبرههایـی زیبا و دارای سـه دیوار
در اطـراف و قاعدتـا بـدون سـنگ قبر
تنها سـنگهای ریز و درشتی و صلیبی
و یا سـنگ ایسـتادهای در باالی آن .
در آن وضعیـی کـه مـن بـودم
تنهـا گزینـه همیـن بـود در نتیجـه
بـرای اطمینـان بـه گوشـهی پرتـی از
گورسـتان رفتـم کـه مبادا نیمهشـب
کسـی سـروقتم بیایـد کـه  :مـردک
خوابیـدهای روی قبـر مـادر مـا.
خالصه در چشـم برهم زدنی چادر
و کمپ به راه شـد و آتش جان گرفت
و غـذا را گـرم کردم و بعـد هم چای و
نبـات را زدم بـه تن ناقـص و در صدای
بـاران و زوزه و واقهـای گاه و بیگاهی
کـه از دور دسـت میآمـد ،خزیـدم
توی کیسـهخواب که لحظـهای از این
واقعیـت طاقت فرسـا فاصله بگیرم.
لمیده بـودم و با صـدای نمنم باران
کـه حـاال بـه هیچوجـه آزار دهنـده
نبـود چـراغ پیشـانی بر سـر مشـغول
مطالعـهی رمانـی شـدم کـه آرام آرام
پلکهایـم سـنگین شـد و بـه قـول
معـروف هنـوز چشـمم گـرم خـواب
نشـده بـود کـه صـدای قدمهایـی را
روی سـنگریزهها شـنیدم در شـش
و بـش بـودم کـه بـاران تنـد شـده یـا

موجـودی قصـد ما را کـرده که صداها
قطـع شـد و خیـال مـن هـم راحـت،
ناگهـان دقیقا از کنـار صورتم (البته در
آن سـوی بدنهی چادر یعنی از بیرون)
صدای بو کشـیدن حیوانـی تمام بدنم
را منجمـد کرد ،آرام قدم برمیداشـت
و هـر چنـد قدمی هـم یکبـار متوقف
میشـد تـا کنجـکاویاش را بـا بـو
کشـیدن ارضـا کنـد و مـن هـم دقیقا
وسـط چادر نشسـته بـودم بـا چاقوی
غـذا خـوری کـه ماسـت را نمیبریـد
و در ذهنـم مـرد کافـهدار بـه دیگـران
میگفـت  :مـن به ایـن خارجی احمق
گفتـم ایـن منطقـه خطرناک اسـت.
بـا خـودم فکـر میکـردم کـه حاال
بهتریـن حرکت ممکن چیسـت؟ باید
منتظـر تصمیم او بمانم یـا دل به دریا
بزنـم و تکلیـف را روشـن کنم؟ شـاید
زوزهای بکشـد و دیگـر دوسـتانش را
خبـر کنـد هرچـه زودتـر بـروم بهتـر
اسـت ،شاید هم سـاده بگذارد و بگذرد
و ایـن بیرون رفتن بی موقـع او را وادار
به مانـدن بکند.
دوسـت کنجـکاو کمـاکان
میچرخیـد و بـو میکشـید و مـن
را حسـابی از خوابیـدن تـوی ایـن
گورسـتان پشـیمان کـرده بـود و
نکتهی خندهدار اینجـا بود که آن رگ
ایرانیبـودن من هم گرفته بـود از یک
سـو میگفتم ایشـاال که گرگ نیسـت
و سـگ ولگردی اسـت ،بو میکشـد و
مـیرود ،از سـویی میگفتـم خدا کند
گرگ باشـد چون سـگ حتما تصمیم
میگیـرد چهـار طـرف چـادر را بـا
ادرار عالمـت بگـذارد و جـزو قلمـروی
خـودش قلمـداد کنـد و خالصـه بـه
نوعـی بیـن درگیـری بـا گـرگ و
شسـتن چادر ترجیح میدادم شانسـم
را بـا گـرگ امتحان کنم شـاید خیس
و خسـته و بیحوصلـه باشـد و با جیغ
و دادی بـرود دنبال زندگیسـختاش.
سـرتان را بـه درد نیاورم بو کشـید
و چرخیـد و اعتمـاد بـه نفـس مـا را
لگدمـال کـرد و خـواب را برچشـم مـا
حـرام نمـود و بعـد هـم مثـل بچـهی
آدمـیزاد راهـش را کشـید و رفتـو به
همیـن سـادگی ،گویـا تنها آمـده بود
بگوید بار آخرت باشـد توی قبرسـاتن
مـا کمـپ میکنی!
و صـد البتـه هـم آخریـن بار شـد
و دیگـر تـا در ارمنسـتان بـودم از این
شـیرینکاریها نکـردم.

آگهی مناقصه عمومی
دستگاه مناقصه گزار
موضوع مناقصه
برآورد یکساله
تضمین شرکت در مناقصه
دریافت اسناد
از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت
14:30
روز چهار شنبه مورخ 1395/7/14
آخرین مهلت تحویل پیشنهادها:
تا ساعت  15:00روز سه شنبه مورخ
1395/7/27

یک مرحله ای به شماره 39/28/7/95
دانشگاه علوم پزشکی کرمان

واگذاری امور پایگاههای سالمت و مراکز سالمت جامعه زیر مجموعه دانشگاه علوم
پزشکی سیرجان
مبلغ 46/121/094/168 :ریال (چهل و شش میلیارد و یکصد و بیست و یک میلیون و نود و
چهار هزار و یکصد و شصت و هشت ریال)
مبلغ 2/122/421/883 :ریال (دو میلیارد و یکصد و بیست و دو میلیون و چهارصد و بیست
و یک هزار و هشتصد و هشتاد و سه ریال)
نوع تضمین شرکت در مناقصه :واریز نقدی /ضمانتنامه بانکی
الف) خدمات الکترونیکی ،مناقصات دانشگاه
http://www.kmu.ac.ir
ب) پایگاه ملی مناقصات http://iets.mporg.ir
ج) ابتدای جاده هفت باغ علوی ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ،ستاد مرکزی ،مدیریت
خدمات پشتیبانی ،اداره تدارکات
محل تسلیم پیشنهادها :ابتدای جاده هفت باغ علوی ،پردیس دانشگاه علوم پزشکی ،ستاد
مرکزی ،مدیریت خدمات پشتیبانی ،اداره تدارکات

گشایش پیشنهادها

ساعت  15:00روز چهارشنبه مورخ 1395/7/28

ضمنا جلسه توجیهی در ساعت  10:00روز یکشنبه مورخ  1395/7/18در محل دفتر مدیریت خدمات پشتیبانی برگزار خواهد شد.
شناسه آگهی  5449هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

